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ടി ിഗ്ഗ് 

ഓന്ററല് സയന്സ് 

പസ്യപകം റ) 





വിഷയവിവരം 

1] നാം നിവസിക്കുന്ന ഭൂമി 

ഭൂമിയിലുള്ള വിവിധമേഖലാപ്രദേശങ്ങം 

മ. കാലങ്ങാഠം. രാത്രിയും പകലും അവയ്യചച കൂടുതല് 

കുറവു വരുന്നത'. 

[ജി] ഭൂമിയയടെ മുകഠംവ്വരപ്പ. കരയും ജലവും_വിവി 

ധതരത്തിലുള്ള പ്പാറകഠം, മണ്ണൂകഠം, ധാതുക്കഠം, 

അഗ്നിപവ്ൃതങ്ങാം. 

4. പദാത്ഥങ്ങളുടെമേല് ടഭ്ൂമിയുടെ ആകഷണശക്തി 

യൃടെ പ്രവത്തനം. 

1] ആഹാരം 

1. പാചകം__പല രീതിയിലുള്ള പാചകം__ഓരോ 

ന്നിനേറയ്യം നന്മതിന്മകാം. 

മം ഭക്ഷണപദാത്ഥങ്ങഠം കേടുകൂടാതെ സ്ൃൂക്ഷിക്കുന്ന 

വിധങ്ങാം. 

3. ലഹരിസാധനങ്ങളടെ ദോഷങ്ങാം __ മിതഭക്ഷ 

ണവും മദ്യവജ്ജനവും. 

11] വെള്ളം 

1. പട്ടണങ്ങളിലെ സംരക്ഷിത ജലവിതരണം. 

2, ജലശക്തി; പദ്ധതികാം. 



റ് 

[1 വായു 

കാറവുകാഠം __ കരക്കാറവം കട തക്കാറവം __ കാററി 

നെറ ശക്തിം. 

7 ജീവജാലങക്ക്റം 

(ദ) സസ്യജീവിതം 

വളങ്ങളും വളം ചേക്കലും. പലമാതിരി വള 

ങ്ങളും അവയുടെ ഉപയോഗങ്ങളും. 

ജലസേചനവും ജലനിഷ്ക്രമണവും __ വിവിധ 

ജലസേചനമാഗ്ഗുങ്ങഠം. 

നെല്ല __തെങ്ങു "മരച്ചീനി ഇവയുടെ കൃഷി. 

വറ്റാന് മാതൃകയിലുള്ള നെല്ക്കൃഷി. 

ഒരേ സ്ഥലത്തു” ഒന്നിനു പുറകേ ഒന്നായി പല 

സാധവങ്ങാം കൃഷിചെയ്യുന്ന രീതി. 

ചെടികഠംക്കു നാശം ചെയ്യുന്ന ക്ഷുദ്ജീവികളും 

അവ മുഖാന്തിരം ചെടികറഠാക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗ. 

ങ്ങളും. ഈ രോഗങ്ങളെ എങ്ങനെ നീയ 

ന്ത്രിക്കാം. 

(൪) ജന്തുജീവിതം 
1 രക്തപരിവാഹം. അതു നിവ്ൃഹിക്കുന്ന അവ 

യവങ്ങാം_അവയുടെ പ്രവത്തനത്ങാം. 

രക്തം __ അതിന്െറ പ്രയോജനകരമായ പ്രവ 

ത്തനങ്ങാം. 

ജീവിതവും പരിണാമവാദവും. 

മത്സ്യം __ തവള __ ഇഴജത്തുക്കാം __ പക്ഷികഠം 

സം സ്ന്യപത്ങഥം. 
ത 



പ മം 

1/1 ആരോഗ്യരക്ഷ 

ം "പ്രഥമശുശ്രുഷ.. മുറിവുകഠം വച്ചുകെട്ടുക. പല 

രീതിയിലുള്ള കെട്ടുകഠം __ തുക്കശീലയില് കെ 

ട്ടിയിടുന്ന വിധം. 

മുങ്ങിമരണവും കൃത്രിമ ശ്വാസോച്ചുവാസവും. തീ 

പ്പ്യൊള്ളലും ചൂട ദ്രാവകം വീണുണ്ടാകുന്ന പൊ 

ഒളലും; കുത്തലും കടിയും, 

ആതുര ശുശ്രരഷ 

പകര്ച്ചവ്യാധികളള്ള കാലത്തു” ഗോവസ്തരി 

പ്രയോഗം, കുത്തിവെപ്പു”, ഇവയ്മചുള്ള പ്രാധാന്യം. 





അദ്ധ്യായം 

൬0൦ നിവസിക്കുന്ന ഭൂമി 
ട്ട 

പാഠം 1 

ഭൂമിയിലുള്ള വിവിധ മേഖലാപ്രദദരമങ്ങറം 

സ്ൃര്യ൯ ഒരു നക്ഷത്രമാണെന്നും അതു സദാ ചൂടും വെളി 

ച്ചവും പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന എന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഭൂമിയാ 

കട്ടെ, അതിന്െറ അച്ചുതണ്ടിന്മേല് സ്വയം തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട്”, 

അണ്ഡാകൃതിയിലുള്ള അതിന്െറ സഞ്ചാരപഥത്തില്ക്കൂടി, സ്പ 

ര്യനെ പ്രദക്ഷിണംവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നും, മുന പ്രസ്താ 

വിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. 

ചുവടെ ചേത്തിരിക്കുന്ന പടം നോക്കിയാല് കൂടുതല് 
വസ്ത്തകഠം വിശദമാകുന്നതാണു'. 



ലം രം 

ുഡ്ഡ്രു 

ഹ് പ് ന ി 

ക് പ, 
ഴ് 

ലം. 

ചിത്രം 1. ഭൂമിയുടെ സത്ചാരപഥത്തില് നാലു സ്ഥാനങ്ങാം. 

1. ട്രമി ഗോളാകൃതി ആയതുകൊണ്ട്, അതിനെറ മദ്ധ്യ 

പ്രദേശങ്ങാംക്കു” ധ്രവങ്ങളേക്കാഠം സ്ൂര്യയനോടു കൂടുതല് അടുപ്പം 

ഉണ്ടു. 
മ, ഭൂമിയുടെ സഞ്ചാരപഥം ഒരു ആയതവൃത്തമാകയാല്, 

ചില കാലങ്ങളില് ഭൂമി സൃര്യനോടു അടുത്തു വരികയും, ചില 

പ്പ്രോഠം അകുന്നുപോവുകയ്ും ചെയ്യുന്നു. 

അഗ്നിയോടട” അടുക്കുമ്പോഠം ചുടു കൂടുന്നതായി അനുഭവ 

പ്പെടുമല്ലൊ. ഭൂമിയുടെ മദ്ധ്യഭാഗം (മഷ്ണുമേഖലാപ്രദേശം) 

അല്പമെങ്കിലും സൃര്യനോടു കൂടുതല് അടുത്തു വരുമല്ലോ. അതു 

കൊണ്ടു”, ഉദ്്യമേഖലാപ്രദേശത്തു ചുടു കൂടുന്നതിനു ന്യായ 

മുണ്ടു”. എന്നാല് ഭൂമിയില് ഓരോ പ്രദേശത്തും ചൂടു കൂടാനും 

കുറയാനുമുള്ള പ്രധാന ഹേതു മറെറാന്നാണു''. 

ഉച്ചു്ഘച സൂര്യന് മിക്കവാവം നമ്മുടെ തലയ്മചുമീതെയായി 

കാണപ്പെടുന്നു. ഒരു മേല്പ്പുരയില് വൃത്താകാരത്തില് ഒരു 

ദ്വാരമുണ്ടെങ്കില്, അതില്ക്കൂടി കടക്കുന്ന സൂര്യപ്രകാശം ഉച്ച 
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ക്ക നേരേ ലംബമായി നിലത്തു വീഴുന്നു. ആ പ്രകാശത്തിനെറ 

വലിപ്പം, മഷ്ടരാവു, ശോഭ എന്നിവ പരിശോധിക്കുക. അതിനു” 

ഏകദേശം മേല്പ്പുരയിലെ ദ്വാരത്തോളം വലിപ്പമുണ്ടായി 

രിയ്മചാം നല്ല പ്രകാശവും ചൂടും ഉള്ളതായി കാണാം. മൂന്നു 

മണിസയ്മക്ച? അതേ ദ്വാരത്തില്ക്കൂടി നിലത്തു പതിക്കുന്ന പ്രകാശം 

നോക്കുക. അതു” അണ്ഡാകൃതിയായും, അതിന്െറ വിസ്തീണ്ണം 

കൂടുതലായും കാണുന്നു. എന്നാല് പ്രകാശത്തീന്െറയും കൂടി 

ന്െറയയം തീവ്രത കുറഞ്ഞിരിക്കും. ഉച്ചയ്കള ഒരു ചതുരശ്ര 

ഇഞ്ച” സ്ഥലത്തു പതിക്കുന്ന പ്രകാശം മൂന്ന മണിക്കു" കൂടുതല് 

സ്ഥലത്തു പതിക്കുന്നതായി കാണാം 

ഉച്ചയ്യക മേല്പ്പുരയിലെ പഴുതില്ക്കൂടി നേരേ ചുവട്ടി 

ലേക്കു രശ്മികഠം ലംബമായിട്ടാണു വീഴുന്നതു”. ആ രശ്മികളാ 

കട്ടെ, കുറച്ചു സ്ഥലത്തു മാത്രമേ പതിക്കുന്നുള്ള. എന്നാല്. 

മൂന്നു മണിക്കു” രശ്മികഠം തറയില് പതിക്കുന്നതു ചരിഞ്ഞാണു'ം 

രണ്ട ദിക്കിലും വീണ പ്രകാശം ഒരേ പഴുതില്ക്കൂടിയാണു 

വ്രവേശിച്ചതെങ്കിലും, രണ്ടാമത്തേതില് കൂടുതല് സ്ഥലത്തു" 

രശ്മികഠം വീഴുന്നതിനാല്, രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനത്തു” വെളിച്ച 

ത്തിന്െറയും ചൂടിനെറയയം തീവ്രത കുറയുന്നതിനു” ഇടയാകുന്നു. 

ഭൂമിയിലെ ഉഷ്ക്ലത്തിനു” കൂടുതല് കുറവു വരുന്നതു ഭൂമിയില് 

തട്ടുന്ന രശ്മികളുടെ ചരിവു അനുസരിച്ചായിരിക്കും. 

ഗോളവസ്തുക്കളിന്മേല് പ്രകാശം തട്ടുന്നതു" എങ്ങനെയെന്നു 

നോക്കാം. ഒരു ട്രഗോളമാതൃക ഒരു സ്ഥലത്തു നിവത്തിം 

അതില്നിന്നു കുറച്ചകലേയായി ഒരു വിളക്കു കത്തിച്ചുവയ്മആക. 

വിളക്കിനെറ നാളം മഭ്ധ്യരേഖയ്മചു നേരേ എതിരായിരിക്കണം. 

ഇപ്പ്പോഠം മഭ്ധ്യരേഖാപ്രദേശവും, അതിനു തൊട്ടു വടക്കും 

തെക്കുമുള്ള കുറച്ചു സ്ഥലവും മിക്കവാവം നാളത്തിനു നേരേ 



പി. 

ചിത്രം 2. ടഭ്രഗോളമാതൃകയും വിളക്കും. 

1 -- കുത്തനെയുള്ള രശ്മികഠം. 

1 - ചെരിഞ്ഞ രശ്മികാഠം. 

ചിത്രം 8. ഭൂമിയില് ലംബമായും ചരിഞ്ഞും പതിക്കുന്നരശ്ലികഠം: 
൧. ചരിഞ്ഞു പതിക്കുന്ന രശ്മികഠം. 

13 ലംബമായി പതിക്കുന്ന രശ്മികാഠം. 

(൧. കൂടതല് സ്ഥലത്തു പതിക്കുന്നു എന്നു കാണാം. 



ന് 

എതിരായിരിക്കയാല്, വിളക്കില്നിന്നുള്ള രശ്മികഠം ഈ ഭാഗത്തു 

ലംബമായി വിഴുന്നതുകൊണ്ടു”. ഇവിടെ കൂടുതല് വെളിച്ചമുള്ള 

തായി കാണപ്പെടുന്നു. ഇതിനു വടക്കും തെക്കുമുള്ള സ്ഥലങ്ങ 

ളില്, പവിളക്കില്നിന്നു രശ്മികഠം ചരിഞ്ഞു വിഴുന്നതുകൊണ്ടു”ം 

ഇവിടങ്ങളില് വെളിച്ചം കുറവായി കാണപ്പെടുന്നു. 

മേഖലകറം: 

ചിത്രം 4. ഭൂമിയിലെ ശീതോജ്്ുുമേഖലകഠം 

മേല് വിവരിച്ച ഉദാഹരണങ്ങളില്നിന്നു ചില രശ്ലികഠം 
ലംബമായും ചിലതു ചരിഞ്ഞും ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തില് 
വീഴുന്നുവെന്നു മനസ്സിലായല്ലോ. ലംബമായി വീഴുന്ന രശ്മിക 
ളിതനിന്നു പ്രകാശവും ചൂടും അധികം സ്ഥലത്തു വിതരണം 
ചെയ്യുപ്പെടുന്നില്ല. അവയുടെ വായുമണ്ഡലത്തില് കൂടിയുള്ള 



പ്രയാണം കുറവാകയാത,, അവയിലുള്ള ചൂട വായുമണ്ഡല 

ത്തില് അധികം ലയിക്കുന്നില്പ. അതുകൊണ്ടു, ലംബമായി 

വീഴുന്ന രശ്ലികഠംക്കു” ചൂടും വെളിച്ചവും കൂടുതലായിരിക്കും. 

ചരിഞ്ഞു വിഴുന്ന രശ്മികളാകട്ടെ, ഭൂമിയില് കൂടുതല് 

സ്ഥലത്തു പതിക്കുന്നു. വ വായുമണ്ഡലത്തില്ക്കൂടി അധിക 

ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്” അവയിലെ ചൂടു കുറച്ചധികം 

നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടു?. അതുകൊണ്ടു”, ചരിഞ്ഞു വീഴുന്ന രശ്മി 

കഠാക്കു ചൂടും വെളിച്ചവും കുറവായിരിക്കും. 

സൃര്യരശ്ലികഠം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തില് കുറെ ഭാഗങ്ങ 

ളില് ലംബമായും, മററ സ്ഥലങ്ങളില് ചരിഞ്ഞുമാണു” പതി 

ക്കുന്നതു". മഭ്ധൃരേഖയും മഭ്ധ്യരേഖയുടെ തൊട്ടു വടക്കും തെക്കു 

മുള്ള കുറേ പ്രദേശവും സൂര്യനു നേരേ ചില കാലങ്ങളില് 

നില്ല്യന്നതിനാല്, ഈ പ്രദേശങ്ങളില് സൃര്യരശ്മികഠം ആ കാല 

ങ്ങളില് ലംബമായി വീഴുന്നു. മഭ്ധ്യരേഖയുടെ വടക്കും തെക്കും 

രശ്മികഠം ലംബമായി വിഴുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ മറ൨ ഭാഗങ്ങളില് 

നിന്നു വേര്തിരിക്കുന്നതിനു, മഭ്ധ്യരേഖയ്മച സമാന്തരമായി 

വടക്കും തെക്കും ഓരോ പവൃത്തരേഖ ഉള്ളതായി സജ്ല്ലിച്ചിരി 

ക്കുന്നു. മദ്ധ്യരേഖയ്മച വടക്കുള്ള ഈ സങ്കല്ലരേഖയെ ഉത്തരാ 

യന രേഖയെന്നും, തെക്കുള്ള രേഖയെ ദക്ഷിണായന രേഖ 

യെന്നും പറയുന്നു. ഉത്തരായന, ദക്ഷിണായന രേഖകാംക്കി 

ടയിലുള്ള സ്ഥലത്തു സൃര്യരശ്ലികഠം ലംബമായി ചില കാലങ്ങ 

ഒില് വീഴുന്നു. ഈ പ്രദേശങ്ങളില് ചൂടു കൂടുതലാണു”. അതു 

കൊണ്ടു”, ഈ പ്രദേശത്തെ മഉഘ്ഘൃമേഖലാപ്രദേശമെന്നു പറ 

യ്യുന്നു. 

ഉത്തരായനരേഖയ്ലച വടക്ക് സ്ൃര്യരശ്ലികഠം എല്ലാഷ്ക്കോഴും 

ചരിഞ്ഞാണു വീഴുന്നതു”. ധ്രുവത്തോടടുത്ത കുറെ പ്രദേശങ്ങ 

ളില് ചില കാലങ്ങളില് സൃര്യരശ്ലികഠം ലഭിക്കുന്നില്പ. ഈ 

പ്രദേശത്തിനെറ അതിരായിട്ട'ം ഉത്തരായന രേഖയ്യച സമാ 



റം... 

ന്തരമായി ഭൂമിക്കു ചുറവം ഒരു വൃത്തം സജല്ലിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ 

പൃത്തത്തെ ഉത്തരശീതമേഖലാപ്പത്തം (ആര്ക് ടിക്ക് വലയം) 

എന്നു പറയുന്നു. ഉത്തരായന രേഖയ്യഭൂം ആര്ക്ടിക്ക് വലയ 

ത്തിനും ഇടയ്മചുള്ള ഭാഗത്തു", ചൂടും തണുപ്പും മിതമായി അനു 

ഭവപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടു”, ഈ പ്രദേശത്തെ ഉത്തര മിതശീതോഴ്മ്ു 

മേഖല ഏന്നു വിളിക്കുന്നു. അതിനു വടക്കുള്ള ഭാഗത്ത് 

ശൈത്യം വളരെ കൂടുതലാണു”. ആ ഭാഗത്തെ ഉത്തരശീത 

മേഖല എന്നു പറയുന്നു. ഇതുപോലെ, ദക്ഷിണായന രേഖയ്മൂ 

തെക്കും, മിതമായ ഉഷ്ണവും തണുപ്പും അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രദേ 

ശത്തെ ദക്ഷിണ മിതശിതോഷ്ണ്ണുമേഖല എന്നു പറയുന്നു. അതിനു 

തെക്കുള്ള പ്രദേശത്തെ ദക്ഷിണ ശീതമേഖല എന്നു പറയുന്നു. 

മിതോഷ്ണുമേഖലയെ ദക്ഷിണ ശീതമേഖലാപ്രദേശത്തുനിന്നു 

വേര്തിരിക്കുന്ന രേഖയെ ദക്ഷിണശീതമേഖലാവൃത്തം (അ൯റാര് 

ക് ടിക്ക് വലയം) എന്നും പറയുന്നു. 

ഉത്തര മിതശതോഷ്ണ്ണുമേഖലയ്യചച വടക്കും ദക്ഷിണ മിത 

ശിതോഷഡ്ണ്ുമേഖലയ്യം തെക്കും, വളരെ കുറച്ച” മാത്രമാണു” സൂര്യ 

രശ്മികഠം എത്തുന്നതു”. എത്തുന്നവതന്നെ വളരെ ചരിഞ്ഞാണു 

പതിക്കുന്നതു”. തന്മൂലം അവിടെ അതിശൈത്യമാണു് അനുഭ 

വപ്പെടുന്നതു'. 
ി 

ച് 

ഇങ്ങിനെ ചൂടിനെറ കൂടുതല് കുറവു” അനുസരിച്ചു” ഭൂമിയെ 

1. ഉ്ണ്ുമേഖല. 2. ഉത്തര മിതശിതോഷ്ണ്ുമേഖല. 9, ദക്ഷിണ 

മിതശിതോഷ്ണ്ുമേഖല. 4. ഉത്തര ശീതമേഖല. 5, ദക്ഷിണ 

ശിീതമേഖല എന്നു” അഞ്മു മേഖലകളായി തിരിക്കാം. 

അയനങ്ങം:; 

ഭൂമിയുടെ അക്ഷം അതിന്െറ സഞ്ചാരപഥതലത്തിനു ലം 

ബമല്പ. അതു” ആ ലംബത്തിനു" 294. ഡിഗ്രി ചരിഞ്ഞാണു 

സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു". ഭൂമിയുടെ ഈ ചായ്ക്കിനു'" സഞ്ചാരപഥ 



ലി വി 

ത്തിന്െറ ഒരു ഭാഗത്തും മാററമുണ്ടാകുന്നില്പ. അതുകൊണ്ടു 

സഞ്ചാരപഥത്തിന്െറ ചില സ്ഥാനങ്ങളില് ഭൂമിയുടെ ഉത്ത 

രാഭ്ധം സൂര്യനഭിമുഖമായി ചരിഞ്ഞുവരും. അപ്പ്യോഠം ദക്ഷി 

ണാദ്ധം സൃര്യനില്നിന്നു” അകന്നിരിക്കും. മററ ചില കാല 

ങ്ങളില് ഭൂമിയുടെ ദക്ഷിണാദ്ധം സ്ൃര്യനഭിമുഖമായി ചരിഞ്ഞു 

വരും. അപ്പ്പോഠം ഉത്തരാദ്ധം സൃര്യനില് നിന്നകന്നിരിക്കും. 

ഉത്തരാദ്ധം സ്ൃര്യനഭിമുഖമായി ചരിഞ്ഞു വരുമ്പോഠം 

സൂര്യന് മഭ്ധ്യരേഖ വിട്ടു" ആകാശത്തില്ക്കൂടി വടക്കോട്ടു നീങ്ങു 

ന്നതായി നമുക്കു്” അനുഭവപ്പെടുന്നു. അതുപ്പോലെ ദക്ഷിണാദ്ധം 

സൂര്യനഭിമുഖമായി ചരിഞ്ഞു വരുമ്പോഠം സ്മൃരൃന് മഭ്ധൃരേഖ 

ചിട്ട” തെക്കോട്ടു നീങ്ങുന്നതായി നമുക്കു? അനുഭവപ്പെടുന്നു. 

ഇങ്ങനെ സൃര്യനു' ആകാശത്തില് തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും ഉള 

തായി തോന്നുന്ന സഞ്ചാരത്തിനു” അയനങ്ങാം എന്നു പറയന്നു. 

പടക്കോട്ടുള്ള യാത്രയ്യക്്' ഉത്തരായനമെന്നും തെക്കോട്ടുള്ള യാത്ര 

സ്യ” ദക്ഷിണായനമെന്നും പറയുന്നു. ഒന്നാം ചിത്രം നോക്കുക. 

ഡിസംബര് 22൦ തീയതി സൂര്യന് ദക്ഷിണായനരേഖയുടെ 

നേരേ മുകളിലാണു നില്ല്ന്നതു". അടുത്ത ദിവസം മുതല് സൃര്യ൯ 

ക്രമേണ വടക്കോട്ടു നീങ്ങുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു. ജൂണ് 

220൦ തീയതി സൃത്യ൯ ഉത്തരായനരേഖയുടെ നേരേ മുകളി 

ലായിരിക്കും. അടുത്ത ദിവസം മുതല് സൂര്യന് ക്രമേണ തെ 

ക്കോട്ടു നീങ്ങുന്നതായിക്കാണും. ദക്ഷിണായനരേഖയില്നിന്നു 

പടക്കോട്ടുള്ള യാത്ര ഉൃത്തരായനവും ഉത്തരായനരേഖയില്നിന്നു 

തെക്കോട്ടുള്ള യാത്ര ദക്ഷിണായനവുമാണു് 

ഭൂമിയുടെ ഉത്തരാഭ്ധവും ദക്ഷിണാദ്ധവും മാറി മാറി സൃര്യ 

നഭിമുഖമായി വരുന്നതുകൊണ്ടാണ്” സൂര്യന് ആകാശത്തില് 

വടക്കോട്ടും തെക്കോട്ടും നീങ്ങുന്നതായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടു 

ന്നതു”. 



റി. 

വാഠം 9 

കാലത്മറാ 

(ചിത്രം ലം നോക്കുക) 

ഭൂമിയ്യടെ അക്ഷദണ്ഡിന്െറ ചരിവും, അതിന്െറ സഞ്ചാ 

രപഥത്തിനന്െറ വിശേഷതയും നിമിത്തമാണ്" ശീതോഷ്ണ്ണാവ 

സ്ഥയും, അയനങ്ങളം ഉണ്ടാകുന്നതെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഈ 

കാരണങ്ങാംതന്നെയാണു' കാലവ്യത്യാസങ്ങഠം ഉണ്ടാകുന്നതിനും 

ഇടയാക്കുന്നതു”. 

ഒന്നാം ചിത്രത്തില് ഡിസംബര് 22൦ തിയ്യതി ഭൂമിയുടെ 

സ്ഥാനം നോക്കുക. ഈ കാലത്തു സൂര്യന് തെക്കു നീങ്ങിയാണു 

നമുക്കു കാണപ്പെടുന്നതു". ദക്ഷിണധ്രുവം സൃര്യനോഴ്്' അടുത്തും 

ഉത്തരധ്രുവം അകന്നും ഇരിക്കുന്നു. അതായതു”, സൃര്യനെറ 

ലംബമായ രശ്മികഠം ദക്ഷിണായനരേഖയില് പതിക്കുകയും. 

ചിത്രം 9൭. ഉത്തരാദ്ധത്തിലെ ഉറ്ല്യുകാലം 

മദ്ധ്യരേഖയ്മച് വടക്കുള്ള പ്രദേശത്തു” ചരിഞ്ഞ രമശ്മികഠം വീഴു 

കയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടു, മഭ്ധ്യരേഖയ്യ്്” വടക്കുള്ള 

പ്രദേശങ്ങളില് തണുപ്പുനുഭവപ്പെടുന്നു. അവിടെ ഈ കാലത്തു" 
ശീതകാലം ആയിരിക്കും. എന്നാല്, മഭധ്യരേഖയ്യച്ഛ തെക്കുള്ള 
പ്രദേശങ്ങളില് ഉഷ്്മായിരിക്കും. 



ചിത്രം 6. ദക്ഷിണാദ്ധത്തിലെ ഉഷകാലം. 

ഡിസംബര് 22൦ തിയ്യുതിക്കു ശേഷം. സൂര്യന് ക്രമേണ 

വടക്കോട്ടു നിങ്ങിത്തുടങ്ങുന്നു. മാച്ച് 21ാം തിയ്യതി സൂര്യന് 

ഭൂമഭ്ധ്യരേഖക്കു നേരെ കാബസപ്പെടുന്നും അതായതു” ദക്ഷി 

ണായന രേഖയും ഉത്തരായന രേഖയും സൂര്യനില്നിന്നു തുല്യ 

ദ്ൂൂരത്തിലായിരിക്കും. അന്നു ഭൂമിയില് എല്പായിടത്തും രാവും 

പകലും തുല്യമായിരിക്കും. മഭ്ധ്യരേഖയ്മചഛ വടക്കുള്ള പ്രദേശം 

മാച്ച് 21_നു ശേഷം. ക്രമേണ സൂര്യനോട്” കൂടുതല് അടുത്തു 

വരുന്നതുകൊണ്ട്" തണുപ്പിനു കുറവുണ്ടാകുന്നു . 

മാച്ച് 21ാം തിയ്യതി കഴിഞ്ഞു, ഭൂമി വീണ്ടം കാല് 

പഥം സഞ്ചരിച്ച, ജൂണ് 21൦ തിയ്യതി ചിത്രത്തില് കാണി 

ച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തു വരുന്നു. ഈ കാലത്തു് ഉത്തരധ്രുവം 

കൂടുതല് സൃര്യനോടു” അടുക്കുകയും, ദക്ഷിണധ്രുവം അകലുകയും 

ചെയ്യുന്നു. അപ്പ്പോഠം ഉത്തരായന രേഖാപ്രദേശത്തു സൂര്യനെറ 

ലംബമായ രശ്മികഠം പതിക്കുകയും, കൂടുതല് ചൂടും വെളിച്ചവും 

ഈ ഭാഗത്തു് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടു”, 

ഇക്കാലത്തു മദ്ധ്യരേഖയ്മച വടക്കുള്ള പ്രദേശത്തു” ഉഘ്ല്ുകാലം 

ആകുന്നു. ഈ സമയം ദക്ഷിണായന രഖാപ്രദേശത്തു തണു 

വ കാലമായിരിക്കും. 
വു 



പ 

ജൂണ് 21ാം തിയ്യുതിക്കു ശേഷം ഭൂമി വീണ്ടും കാല്പഥം 

സഞ്ചരിച്ചു” സെപ്ലംബര് 220൦ തിയ്യതി ചിത്രത്തില് കാണി 

ച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തു വരുന്നു. അന്നു ഭൂമദ്ധ്യരേഖ സൃര്യനു 

നേരേ വരുന്നതുകൊണ്ട്, ലംബമായ രശ്മികഠം മഭ്ധ്യരേഖാ 

പ്രദേശത്തു വിഴുന്നു. ആ ദിവസം എല്ലായിടത്തും രാവൃം പകലും 

തുല്യമായിരിക്കും. ഈ കാലത്തിനിടയ്യക് ഉത്തരധ്രുവം സ്ൃര്യ 

നില്നിന്നു” അകന്നുതുടങ്ങുകയും, ദക്ഷിണധ്രുവം സൃര്യനോട്ട് 

അടുത്തുതുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. സെപ്ലംബര് 22_നു ശേഷം 

ഭൂമി വിണ്ടും കാല്പഥം സഞ്ചരിച്ചു” ഡിസംബര് ക 2__നു" 

ആദ്യസ്ഥാനത്തു ചെന്നുചേരുന്നു. ഇക്കാലത്തു ദക്ഷിണധ്രുവം 

സൃര്യനോട്ട” അടുക്കുകയും ഉത്തരധ്രുവം അകലുകയും ചെയ്യുന്നു. 

അതുകൊണ്ടു ദക്ഷിണാദ്ധത്തില് ഉഷ്ണുകാലവും ഉത്തരാദഭ്ധത്തില് 

ശീതകാലവും ഉണ്ടാകുന്നു. 

ശിതകാലത്തില്നിന്നു" ഉഷ്ണ്ൃകാലത്തിലേയ്മചുള്ള മാററം വ 

ളരെ സാവധാനത്തിലുള്ള ഒന്നാണു. ഉഘ്ലുകാലത്തില്നിന്നു" 

ശീതകാലത്തിലേയ്മു ള്ള മാററവും അതുപോലെതന്നെ. ഇതിനെ 

അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു വഷത്തെ നാലു കാലങ്ങളായി വിഭജി 

ച്ചിട്ടുണ്ട്. 1) ശീതം (൪൩൦) 2 വസന്തം (50൩) 3) വേ 

നല് (ഭഥണത൦ന) 4) ശരത് (൧ധഡ൬ണ). മിതോഷ്ണുമേഖലയില് 

ഈ കാലങ്ങാം വഒരെ വ്യക്തമായി അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. 

എന്നാല്, മൃഘ്ലുമേഖലാപ്രദേശത്തു കിടക്കുന്ന, നമ്മുടെ 

സംസ്ഥാനത്തില് ഈ കാലവ്യത്യാസങ്ങാഠം വ്യക്തമല്പ. കേര 

ഒത്തില് പ്രധാനമായി മഴ, മഞ്ഞു”, വേനല് എന്നി മൂന്നു 

കാലങ്ങളേ അനുഭവപ്പെടുന്നുള്ള. കേരളം മണ്സ്പൂണ് കാറവ൨ 

കരുടെ ഗതിയില് കിടക്കുന്നു. മാത്രമല്പ, കേരളത്തിന്െറ കിഴ 

ക്കൂ” മലകളും ഉണ്ടു”. അതുകൊണ്ടു” ഉൃ്ണുകാലത്തു മഴ ഉണ്ടാവുക 

കാരണം, ചൂട് അധികം അനുഭവപ്പെടുന്നില്പം ഈ കാലത്തു 

തന്നെ മ൯ന്സ്മണ് വാതങ്ങഠംകൊണ്ടുള്ള ഫലം കിട്ടാത്ത ദല്ഹി 
ി മുതലായ സ്ഥലങ്ങളില് ദുസ്സഹമായ ചൂട്” അനുഭവപ്പെടും. 



പം റ്റി 

പാഠം 3 

രാത്രിയും പ്ലം കൂടുതല് കുറവിനുള്ള കുരണം 

(ചിത്രം 1. നോക്കുക) 

ഭൂമിയുടെ വാഷികചലനത്തിനെറയും. ഭൂമിയുടെ അക്ഷത്തി 

നു” അതിനെറ സഞ്ചാരപഥലംബത്തിനോടുഒഒ ചരഭിവിനെറയും 

ഫലമായാണു” വ്ൃത്യസ്ത കാലങ്ങഠം ഉണ്ടാകുന്നതു” എന്നു പഠി 

ച്ചവല്ലോ. ദിനരാത്രങ്ങളുടെ ദൈരഘൃത്തില് ഏററക്കുറച്ചിലു 

ണ്ടാകുന്നതിനും കാരണം ഇവതന്നെയാണ്. 

ഉദ്്യമേഖലയില് ദിനരാത്രങ്ങളുടെ ദൈരഘ്യത്തില് സാര 

മായ വൃത്യാസങ്ങഠം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. മിതോഴ്ണുമേഖലകളില് 

ശിതകാലം വരുമ്പോം പകല് കുറഞ്ഞും രാത്രി കൂടിയുമി 

രിക്കും. ഉഷ്ണകാലം വരുമ്പോഠം പകല് വളരെ കൂടിയും രാത്രി 

കുറഞ്ഞുമിരിക്കും. ശീതമേഖലകളില് ദിനരാത്രങ്ങളുടെ ദൈഹഫു 

ത്തിലുള്ള വൃത്യാസം വളരെ കൂടുതലാണു. ഓരോ ഗ്രരവ 

ത്തിലും ആറ മാസക്കാലം പകലും ആവ മാസക്കാലം രാത്രിയു 

മാണു”. ഉത്തരധ്രുവത്തില് പകലായിരിക്കുമ്പോം ദക്ഷിണ 

ഗ്രവത്തില് രാത്രിയായിരിക്കും. ധ്രവത്തില്നിന്നകലുംതോവം 

ഉ്്ലകാലത്തില് സ്ൃര്യാസ്ത മനമുണ്ടാകാത്ത ദിവസങ്ങളുടേയും 

ശീതകാലത്തില് സൃര്യാസ്തമനമുണ്ടാകാത്ത ദിവസങ്ങളുടേയും 

എണ്ണം ക്രമേണ കുറഞ്ഞുവരുന്നു. 

റ്വാഠം 4. 

ഭൂമിയുടെ ുകഠാപ്പരപ്പ --കരയും ഇലവവം 

ആദിയില് ഭൂമി ചുട്ടുപഴുത്ത ദവരൂപത്തിലു്ള ഒരു വസ്തുവാ 

യിരുന്നു. അനവധി കാലങ്ങാംക്കിടയില് ക്രമേണ ഭൂമിയുടെ 



പം. 

ഉപരിഭാഗം തഞുത്തു”, ഘനീഭവിച്ചു. അപ്പ്പോഠം ഭൂമിയില് 

ചില ഭാഗങ്ങഠം ഉയരുകയും ചില ഭാഗം താഴുകയും ചെയ്തൂ. 

പൊങ്ങിയ ഭാഗം കരയും താണ ഭാഗം ക്രമേണ ജലം നിറഞ്ഞ 

വലിയ സമുദ്രങ്ങളുമായിത്തീന്റ. 

കരയില് അത്ൃന്നതപ്രദേശങ്ങളെ മലകഠം എന്നു പറ 

യുന്നു. പ്രധാന മലകാഠം വന്കരകളുടെ മിക്കവാവം മഭ്ധ്യത്തി 

ലായിട്ടാണു കിടക്കുന്നതു”. പീഠഭൂമികളും സമതലങ്ങളും അവി 

ടവിടെ കാണാം. ജനങ്ങാം അധികവും നിവസിക്കുന്നതു” സമ 

തലങ്ങളിലാണ്. 

സമുദൂങ്ങളോടട” അടുത്തുതന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങളില് കായ 

ലുകളും കണ്ടുവരുന്നു. സമുദ്രം ചിലപ്പ്പോഠം മണ്ണടിച്ചു കയററി 

കര മൃണ്ടാക്കുകയും, ചിലപ്പ്യോഠം കരയിടിക്കുകയും ചെയ്യ 

ന്നുണ്ട്. നദികാം മണ്ണും മറവം സമുദ്രത്തില് കൊണ്ടിടുന്നു മുണ്ടു്. 

സമുദ്രം കര ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ടോ, നദിപ്രവാഹം മൂലം മണ്ണൂ 

വന്നു വിണതുകൊണ്ടോ, സമ്ദ്രത്തില്നിന്നു വേര്തിരിഞ്ഞുവ 

യായിരിക്കും ഈ കായലുകാം. 

ഭൂതലത്തില് മഞ്ഞുകൊണ്ടു മൂടപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളുമുണ്ടു”. 

ധ്രവത്തോടട' അടുത്തു കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങഠം എല്ലായ്ക്കോഴും 

മഞ്ഞുകൊണ്ടു മൂടിയിരിക്കും. ഉഘ്ലൃമേഖലാപ്രദേശത്തുള്ള ചില 

ഭാഗങ്ങഠം,, മഴയുടെ അഭാവംകൊണ്ടു'', വലിയ മണലാരണ്യ 

ങ്ങളായിത്തീന്നിട്ടണ്ടു. ആഫ്രിക്കയിലെ സഹാറാ മരുഭൂമി 

ഇതിനു” ഒരു” ഉത്തമ മുഷ്ടാന്തമാണു''. 

അനവധി ദ്വീപുകാം വ൯കരയ്ക്കുടുത്തും അകലെയുമായി 

സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുണ്ടു"”. ഭൂകമ്പത്താലോ മറേറാ, വന്കരകളില് 
ന്മിന്നു വേരവിട്ടപോയതോ, അല്ലെങ്കില് സമുദ്ൂത്തില്നിന്നു 

പൊങ്ങിവന്നതോ ആണു് ഈ ദ്വീപുകാഠം, 



ലം 

വിവിധതരത്തിലുള്ള പാറകം 

1 വെട്ടുകല്ല്” (ചെങ്കപ്പ' )--ഇതു നമ്മുടെ രാജ്യത്തു ധാ 

രാളം ഉണ്ടു”. ഇതു പുരപണിക്കു” ഉപയോഗിക്കുന്നു. 

2, കരിജ്കല്പ”__ഇതു" കരിങ്കല്പപാറകളില്നിന്നു പൊട്ടി 

ച്ചെഴുക്കുന്നു. പുരകഠം പണിയുന്നതിനും റോഡില് വിരിക്കുന്ന 

തിനും കോണ്ക്രീററ പണിക്കും ഇതു” ഉപയോഗപ്പെടുന്നു. 

8, കടപ്വുക്കല്പ”__കടപ്പ ജില്പയില് ധാരാളം കടപ്പുപ്പാറ 

കഠം ഉണ്ടു". ഇതു വെട്ടിയെടുത്തു മിനുസപ്പെടുത്തി തറയില് 

വിരിക്കുന്നതിനു” ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. 

4. കല്ച്ചട്ടിക്കപ്പ”__ഇതു ഏകദേശം കടപ്പക്കല്ലപോ 

ലെയാണു'. എന്നാല്, കുടുവ്വും കുറയും. ഇതുപയോഗിച്ചു 

കല്ച്ചുട്ടികഠം ഉണ്ടാക്കുന്നു. 

0. സ്സേററ്കല്ല”__ഭൂമിയില് ചില സ്ഥലങ്ങളില് പാറ 

കളായി കണ്ടുവരുന്നു. ഇതു പൊളിച്ചെടുത്തു” പലകകളാക്കി 

എഴുതുവാനും, ചില ദിക്കില് പൂര മേയുന്നതിനും ഉപയോഗി 

ക്കുന്നു. 

6. മാര്ബിഠം__ഇതു വളരെ കടുപ്പവും മിനുസവുമുള്ളതാ 

ണു. പ്രതിമകഠം മുതലായ വിചിത്രസാധനങ്ങാം ഉണ്ടാക്കുന്ന 

തിനാണു” അധികവും ഉപയോഗിക്കുന്നതു”. 

മണ” 
ണണ് 

വെയില്, മഴ, മഞ്ഞു” തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിശക്തികളുടെ 

പ്രവത്തനഫലമായി, പാറകഠം ക്രമേണ പൊടിഞ്ഞാണു് 

മണ്ണു" ഉണ്ടായതു”. മണ്ണിനെ എക്കല്മഞ്ണൂ'', കളിമണ്ണു, മണല് 

ചേന്ന കളിമണ്ണ്, കരിമണ്ണൂ", ചെമ്മണ്ണും ചരത്ചേന്ന 

ചെങ്കല്മണ്ണു", എന്നി തരങ്ങളായി തിരിക്കാം. 



ടം 

എക്കല് മണ്ണൂ”__നദികഠം പ്രവഹിക്കുമ്പോഠം, മലയില് 

നീന്നു കൊണ്ടുവന്നു”, അതിന്െറ തടങ്ങളിലും മറവം ഇടുന്ന 

മണ്ണിനു" എക്കല് മണ്ണു എന്നു പറയുന്നു. ഇതു വളരെ ഫല 

പുഷ്ടിയുള്ളതാണു '. 

കളിമണ്ണു __ഇതു രണ്ടുതരമുണ്ടു'. ഒരുതരം വെളത്തതാണു്. 

ഇതു ഭരണി, പാത്രങ്ങഠം എന്നിവയുടെ നിമ്മാണത്തിനു” ഉപ 

യോഗിക്കുന്നു. സാധാരണ കളിമണ്ണുകൊണ്ടു കലം, ഓടം 

ഇഷ്ടിക മുതലായവ ഉണ്ടാക്കുന്നു. 

മണല് ചേന്ന കളിമണ്ണൂ”__കളിമള്ണൂം സമം മണലും ചേന്ന 

ഈ മണ്ണു കൃഷിയ്യക പററിയതാണു'. 

കരിമണ്ണൂ __ഇതു” ഡക്കാനില് കണ്ടുവരുന്നു. ഇതില് ഇരു 

മ്പിന്െറ അംശം കൂടുതലാണു”. പരുത്തികൃഷിക്കു പററിയ 

മണ്ണ്ാാണിതു"”. 

ചരല് ചേന്ന ചെങ്കല്മണ്ണ”__കേരളത്തില് ഏകദേശം 

എല്ലായിടത്തും കണ്ടുവരുന്നു. ഇതില് കുരുമുളക്, തെങ്ങു”, 

മരച്ചീനി എന്നിവ സമൃദ്ധിയായി ഉണ്ടാകുന്നു. 

ധാതൂക്കം 

ഇരുമ്പു”, മാംഗനീസ്, വെള്ളി, ചെമ്പു”, ഇയ്യും മുതലായ 

ലോഹങ്ങളുടെ അയിരുകളം, കല്ലൂരിം ഉവ്വു”, അഭ്രം, പെട്രോ 

ളിയം മുതലായവയുമാണു” ഭൂമിയില്നിന്നു കിട്ടന്ന ധാതുക്കഠം. 

കല്ലൂരിയും ഇരുമ്പും വ്യവസായ പുരോഗതിക്കു” അത്യാവ 

ശ്യമാണു'. ഇരുമ്പില്നിന്നു” ഉരുക്ക്” ഉണ്ടാക്കുന്ന പല ഉരുക്കു 

നിമ്മാണശാലകാഠം ഇന്ഡ്യയിലുണ്ടു”. 

അഗ്നിപവ്ൃതം 

ഭൂമി ആദികാലത്തു തപ്തമായ ഒരു ഗോളമായിരുന്നു എന്നു 

മുമ്പ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ക്രമേണ മുകഠംഭാഗം തഞ്ത്തേ 



എ ഡി 

വാസയോഗ്യമായീട്ടുണ്ടു": എന്നാല്, ഭൂമിയുടെ അന്തഭാഗം 

ഇപ്വ്വോഴും തപ്ലമായിത്തന്നെയാണു" വത്തിക്കുന്നത”. ചില അവ 

സരങ്ങളില് ഈ ഭാഗത്തുള്ള പദാത്ഥങ്ങാം ദ്രാവകാവസ്ഥയില് 

ബഹിഭാഗത്തേക്കു വരുവാന് ശ്രമിക്കുന്നു. ഏതു പ്രദേശ 

മാണോ ബലം കുറഞ്ഞതു്, ആ പ്രദേശത്തുകൂടെ ഈക്കോടെ 

പുറത്തേക്കു വരികയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ, ചുട്ടുപഴുത്ത ദൂവം 

പുറത്തേക്കു വരുന്ന ഭാഗങ്ങളെ അഗ്നിപവ്വതങ്ങാം എന്നു പറ 

യുന്നു. 

ഭൂമിയില് അവിടവിടെ അശഗ്നിപവ്ൃതങ്ങാം ഉണ്ടായിരുന്നു. 

എന്നാല്, അവ മിക്കതും ഇന്നു സിജ്ജീവമായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. 

ജപ്പാനിലെ പൂജിയാമ മുതലായ ചില അഗ്നിപവ്ൃതങ്ങാം ഇന്നും 

സജീവമായിത്തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. 

അഗ്നിപവ്വതങ്ങഠം വളരെ നാശംചെയ്യും. അഗ്നിപവ്ൃതം 

പൊട്ടിയാല്, അതിതിനിന്നുളള ചുട്ട പഴുത്ത ദ്രാവകം കുറേ 

ദിവസം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതു വളരെ സ്ഥലത്തേക്കു 

വ്യാപിക്കുകയും ചിലപ്പ്യോഠം ജീ വനാശത്തിനു് ഇടയായിത്തിരു 

കയും ചെയ്യും. 

റ്വാഠം 9 

പദാരത്ഥങ്ങളുടെമേല് ഭൂമവയുടെ ആകര്ഷണ 

രക്തിയുടെ പ്രവരത്തനം 

ഒരു കല്ല മേല്ലോട്ടെറിഞ്ഞാല്, അതു മുകളിലേക്കു” വേഗ 

ത്തില് പൊങ്ങുന്നു. എന്നാല്, മേല്ലോട്ട പോകുംതോറം അ 

തിനെറ വേഗത കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു”, ഒടുവില് ഒരു സനിശ്ചലാ 

വസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുകയും, ഉടന് കിക്ക്നോട്ട'" വന്നു, ഭൂമിയില് 



പ പ. 

വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു. മരങ്ങളില്നിന്നു ഫലങ്ങാം നേരേ 

കീഷ്രോട്ടതന്നെ വന്നു വീഴുന്നു. വായുമണ്ഡലത്തില്നിന്നു" ഏതു 

സാധനം ഇട്ടാലും അതു” ഭൂമിയില്തന്നെ വന്ന വിഴുന്നു. 

ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം എന്തു”? 

ഭൂമിയുടെ ആകഷണശക്തിയുടെ ഫലമായാണു” വസ്തരക്കഠം 

ഭൂമിയിലേക്കുതന്നെ വന്നുവിഴുന്നതു?. ഈ ശക്തി ഭൂമി എല്ലാ 

വസ്തുക്കളിന്മേലും ചെലുത്തുന്നുണ്ടു?”. ഭൂമി അതിനെറ കേന്ദ്രത്തി 

ലേക്കു” എല്ലാ പദാത്ഥങ്ങളേയും ആകഷിക്കുന്നു. ഭൂമിയുടെ ഈ 

ശക്തിവിശേഷത്തെ ഭൂഗുരുത്വം (107 വ് ഠ്വ) എന്നു പറ 

യുന്നു. 

സര് ഐസക് ന്ൃൃട്ടണ് എന്ന ശാസ്ത്രപണ്ഡിതനാണു" 

ഭൂമിക്കു” ഇങ്ങനെ ഒരു ശക്തിയുണ്ടെന്നു കണ്ടുപിടിച്ചതു”. ഒരു 

ദിവ്സം ഒരു മരത്തിന്െറ ചുവട്ടില് വിശ്രമിച്ചിരുന്ന നൃൃട്ടണ്, 

മരത്തില്നിന്നു” ഒരു പഴം അദ്ദേഹത്തിന്െറ മുമ്പില് വന്നു 

വീണതു കണ്ടു. ന്ൃട്ടനു? ഇതു” ഒരു ചിന്താവിഷയമായി. 

എന്തുകൊണ്ടു? ഫലം ഭ്ൂമിയിലേക്കുതന്നെ വന്നുവീണു? എന്തു 

കൊണ്ടു” അതു മേലോട്ടു പോയില്ല? ശക്തിയോടും ലംബമായും 

ഫലം ഭൂമിയില് പതിക്കാന് കാരണമെത്തു"? അദ്ദേഹത്തിന്െറ 

ചിന്താഫലമായി മദിച്ച പ്രശ്ുങ്ങാംക്കു മവപടി അദ്ദേഹംതന്നെ 

കണ്ടുപിടിച്ചു. 

എപ്പാ വസ്തുക്കളും ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്ത്തിലേക്കു? ആകഷിിക്ക 

പ്പെടുകയാണെന്നു, ന്യൃട്ടണ് വിശദമാക്കി. ഈ ആകഷണ 

ശക്തി സാധനങ്ങളില്നിന്നു ഭൂമിയിലേക്കു ലംബമായിട്ടാണു 

പ്രവത്തിക്കുന്നതെന്നുംം അതിനാലാണു" വസ്തൃക്കഠം അവയുടെ 

ഉന്നതസ്ഥാനത്തുനിന്നു നേരേ ചുവട്ടിലേക്കുതന്നെ വീഴുന്ന 

തെന്നും, അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു. ഒരു വസ്തുവിന്െറ പിണ്ഡം 

(10255) അനുസരിച്ചു”, ആകഷ്ണശക്തി വദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, 



പാക 

ടൂരവൃത്യാസവും സ്ഥലവ്യത്യാസവും അനുസരിച്ചും ആകഷണ 

ശക്തിക്കു കൂടുതല് കുറവു വരുമെന്നും സ്യൃട്ടണ് സ്ഥാപിച്ചു. 

ഭൂഗുരുത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച ചില പ്രധാന തത്വങ്ങഠം 

മാത്രം ഇവിടെ ചേക്കാം. അവയേപ്പുററിയുള്ള കൂടുതല് വിവര 

ങ്ങാം നിങ്ങഠം ഉയന്ന ക്ലാസുകളില് പാഠിക്കുന്നതാണു"”. 

1. ഓരോ വസ്തുവിനും അതിന്െറ ഭാരം മുഴുവനും കേന്ദ്രി 

കരിച്ചതായി സജല്ലിക്കാവുന്ന ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ടു”. ഈ 

സ്ഥാനത്തിന് വസ്തരവിനന്െറ ഗുരുത്വകേന്ദ്രം എന്നു പറയുന്നു. 

മം ഒരു വസ്തുവിനെറ ഗുരുത്വകേന്ദ്രത്തില്കൂടിയുളള ലംബ 

രേഖ അതിന്െറ ആധാരത്തിനിടയില് നില്ല്ന്നിടത്തോളം 

കാലം ആ ഖനസ്തു മറിഞ്ഞുവീഴുന്നതല്പ. 

ഭൂമിയുടെ ആകഷ്ണമില്ലെങ്കില്,, ഭൂമിയുടെ ഉപരിതല 

ത്തില്നിന്നു മേല്ലോട്ട പോയ സാധനങ്ങാം, ഒന്നുംതന്നെ ഭൂമി 

യിലേക്കു വീണ്ടും വരുന്നതല്പ. പവ്ൃക്ഷങ്ങളിലെ ഇലകഠം കൊ 

ഴിഞ്ഞും വായൃയമണ്ഡലത്തില്ത്തന്നെ തങ്ങിനില്ലേണ്ടതായി 

വരും. ഫലവ്ൃക്ഷങ്ങളില്നിന്നു ഫലങ്ങാം താഴെ വീഴുകയില്ല. 

ആകഷണമില്ലെങ്കില് മഴ വഷിക്കുകയില്പ. മാത്രമല്പം ഭൂമിയില് 

ജലാശയങ്ങഠം വരണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. 

ഭൂഗുരുത്വം കൊണ്ടാണു” എല്ലാം ഭൂമിയില്ത്തന്നെ വന്നു 

ചേരുന്നതു” എന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഭൂഗരുത്വകേന്ദ്രത്തില്നി 

നനുഒ്ളഒ ലംബരേഖ ആധാരാതിത്തിക്കുള്ളില്ത്തന്നെയായിരിക്കയും 

വേണം, അതല്ലെങ്കില് മറിഞ്ഞുവിഴുന്നതിനിടയാകും. അതു 

കൊണ്ടു”, ഭൂഗരുത്വകേന്ദ്രത്തില്നിന്നുള്ള ലംബരേഖ ആധാരാ 

തിത്തിക്കു്ളില്ത്തന്നെ വരുത്തുന്നതിനുവേണ്ടി, നാം അറിയാ 

തെതന്നെ നമ്മുടെ ദേഹനിലയെ വേണ്ടതുപോലെ മാററിക്കൊ 

ണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടു”. പക്ഷിമൃഗാദികളും ഇതു ചെയ്യുന്നുണ്ടു ". 



ഉദാഹരണമായി, വലത്തുകൈയ്യില് ഒരു ഭാരം എട 

ത്താല്, ഉടനെ നാം അറിയാതെതന്നെ, ഇടത്തോട്ടു ദേഹത്തെ 

ചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഉരുണ്ടതും, അധികം വണ്ണുമില്പാത്തതുമായ മര 

പ്യാലത്തിന്മേല് നടക്കുമ്പോം, സ്വല്പം ഇടത്തോട്ട് ചരിഞ്ഞാത്ം 

നമ്മളറിയാതെതന്നെ വലതുകൈ നീട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു. ഇതുമാതി 

രീയുള്ള ഉദാഹരണങ്ങാം, നിങ്ങഠം സൃക്ഷിച്ചനോക്കുന്നപക്ഷംം 

വേറേയും കാണുവാന് സാധിക്കുന്നതാണു”. 



അദ്ധ്യറയം 11 

ഫ്രം 
അലനെ 

ചചാഠം 1 

വിവിരം 

പണ്ടും, മനുഷ്യന് കാട്ടാളന്മാരേപ്പോലെ ജിവിച്ചിരുന്ന ഒരു 

'കാലമുണ്ടായിരുന്നു. അന്നു പച്ചമാംസവും കാട്ടുകിഴങ്ങുകളുമാണു" 
4 ി 

മനുഷ്യന് ഭക്ഷിച്ചിരുന്നതു". പിന്നീടു തിയ” കണ്ടുപിടിയ്ക്ുപ്പെട്ടും 

തീയാ കണ്ടുപിടിച്ചതോടുകൂടി, മനുഷ്യന്െറ പല സസമ്പ്ൃദായങ്ങ 

ളിലും മാററം വന്നു. മാംസവും കിഴങ്ങുകളും തീയിലിട്ടു ചുട്ടു 

ഭക്ഷിച്ചപ്പ്യോഠം, അതിനു കൂടുതല് രുചിയും, രസകരമായ ഒരു 

മണവും അനുഭവപ്പെട്ട. അങ്ങിനെയാണു, ഭക്ഷണം വേവിച്ചു 

തിന്നുക എന്ന സമ്പ്യദായം ആദ്യം നിലവില് വന്നതെന്നു പറയാം. 

എന്തിനാണു ഭക്ഷണം വേവിക്കുന്നത്”? കൂടുതല് രുചിയു 

ണ്ടാവാനാണോ? രസകരമായ മണം അനുഭവിക്കാനാണോ? 

കൂടുതല് വേഗത്തില് ഭക്ഷണം ദഹിക്കാനാണോ? 



ആകഷകമായ ഭക്ഷണം കാണുമ്പോഴും ഭക്ഷണം പാകം 

ചെയ്യുന്നതിന്െറ മണം മുക്കില് തട്ടുമ്പോഴും, വായില് ഉമിനീര് 

വരുന്നതു നമുക്കു? അനുഭവമല്ലേ? പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണങ്ങഠം 

കൂടുതല് ദീപനരസങ്ങളെ സ്രവിപ്പി ക്കാന് സഹായിക്കുന്നു. 

നെല്ലില്നിന്നദു അവിലുണ്ടാക്കി അതു ഭക്ഷിക്കുന്നതും ചോ൨ കഴി 

ക്കുന്നതും തമ്മില് വ്ൃത്യാസമുണ്ട''. അവില് ചോറിനോളം വേ 

ഗത്തില് ദഹിക്കുകയില്പ. അവില് കഴിച്ചാല് ദീപനാവയവ 

ങ്ങഠക്കു കൂടുതല് പണിയാണ്. ചോവ. കഴിച്ചാലാകട്ടെ അതു" 

എളുപ്പത്തില് ദഹിക്കും. 

4] [4 അരിയിലെ പ്രധാന ഘടകം സ്റ്റാര്ച്ച (അന്നജം) ആണു”. 

ഈ സ്റ്റാര്ച്ച് ചെറിയ കണങ്ങളായിട്ടാണ” അരിയില് സ്ഥി 

തിച്ചെയ്യുന്നതു". ഈ കണങ്ങളെ പിളന്നാല് മാത്രമേ, ദീപനര 
ല് ക] സങ്ങാംക്കു" സ്റ്റാരച്ചുമായിച്ചേര്ന്നു അതിനെ പഞ്ചസാരയാ 

ക്കിത്തിക്കാന് കഴിയ. സ്റ്റാര്ച്ചിന്െറ കണങ്ങളെ പിളക്കുന്ന 

തിനു” പാകംചെയുന്നതു സഹായിക്കുന്നു. 

ഭക്ഷണത്തില് പല രോഗാണുക്കളും ഉണ്ടാവാവിടയുണ്ടു". 

ഭക്ഷണപാനിയങ്ങളിലൂടെയാണു” ടദൈഫോയ്ഡ, കോളറ, 

രക്താതിസാരം (0൮9൩) എന്നി രോഗങ്ങളടെ അണുക്കഠം 

ശരിരത്തില് പ്രവേശിക്കുന്നതു”. പകച്ചവ്യധോികളള്ളപ്പോം, 

വെള്ളം തിളപ്പിച്ചു കുടാക്കുന്നതു നപ്പതാണല്ലോ. ഏററവും നല്ല 

ആഹാരമായ പാലും തിളപ്പിച്ചു കഴിക്കുന്നതാണധികം നല്പതു”. 

തിളപ്പിക്കുമ്പോഠം രോഗാണുക്കഠം ചത്തുപോകുന്നു. 

ചില ഭക്ഷണം പാകംചെയ്ുന്നതിന്െറ ഫലമായി അതിലെ 

ചില പോഷകാംശങഞ്ങാംക്കു (മദാഹരണത്തിനു" വൈററമി൯ 

സി) നാശം വരുന്നുണ്ട്. 

പഴങ്ങഠം, കോഴിമുട്ട എന്നിവ വേവിക്കാതെ കഴിക്കുന്നതാ 
ണു, അവയയടെ പോഷകാംശങ്ങാം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാന് അധി 
കാഠ നല്പതു്. 



ര... 

വല തരത്തില് ഭക്ഷണസാധനങ്ങാം പാകം ചെയ്യാം. 

പ്രാകൃതമനുഷ്യന്൯ മാംസം ചുട്ടുതിന്നുകയാണു”' ചെയ്തിരുന്നതു”. 

ഇന്നും യാം കിഴങ്ങുകളും കശുഅണ്ടിയും മറവം ചുൂട്ടുതിന്നാവ 

ണ്ടല്ലോ. എന്നാല്, ചുടുമ്പോം അവ കരിയാനിടയുണ്ടു”. 

എന്നിരുന്നാലും ചുടുന്നതു” ഏററവും എളുപ്പത്തിലുള്ള പാചകരീ 

തിയാണ്. 

പാത്രങ്ങാം ഉണ്ടാക്കുവാന് തുടങ്ങിയതോടുകൂടിയാണ്., ഭക്ഷ 

ണസാധനങ്ങാം പുഴുങ്ങാ൯ തുടങ്ങിയതു്. അരി വെള്ളത്തിലി 

ടട വേവിച്ചാണല്ലോ ചോവം കഞ്ഞിയുമുണ്ടാക്കുന്നതു്. വെള്ള 

ര്തിലിട്ടു വേവിക്കുന്വോഠം വേവിക്കാന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം 

ഉററിക്കളയുന്നതു ശരിയല്ല. അങ്ങിനെ ചെയ്യാല് കുറെ പോ 

ഷകാംശങത്ങഠം നഷ്ടപ്പെടും. പാചകപാത്രത്കാം വൃത്തിയുള്ള 

വയായിരിക്കണം. ചെയ്പുപാത്രങ്ങാം ഇയ്യും പുശിയതിനുശേ 

ഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കണം. 

വെള്ളത്തിലിട്ടു വേവിക്കുന്നതിനു പകരം ആവിയില് വ 

ചും ചില സാധവങ്ങഠം വേവിക്കാം. ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടൊക്കുന്നത 

ങ്ജനെയാണു”. നീങ്ങാം ഇസഡ്ഡുലിപ്പാതൃരം കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതിന 

കത്തെ തട്ടിലുള്ള ദ്വാരങ്ങാം എന്തിനാണു”? ഇസഡ്ഡുലിപ്പാത്രം അട 

സ്ലചന്നതെന്തിനാണ്? അടിയിലുള്ള വെള്ളം തിളച്ചു” അതില് 

നിന്നു” ആവി തട്ടു പാത്രത്തില് നിറയാനാണു” ഈ ദ്വാരങ്ങാം. 

അരിമാവു'”, പാത്രത്തിലുള്ള ആവിയില് കിടന്നാണ് വേവുന്ന 

തു, ഇങ്ങനെ വേറേയും ചില പലഹാരങ്ങാം ഉണ്ടാക്കാ൯ 
കി 

ങു. അവ എന്തെല്ലാമെന്നു” നിങ്ങാംക്കു അറിഞ്ഞുകൂടെ? 

എണ്ണയിലിട്ടു വഠറക്കുന്നതം ഒരു പാചകരിതിയാണ്. വെ 
ണ്ണ 

ളിച്ചെണ്ണുയാണ്” കേരളീയര് ഇതിനുപയോഗിക്കുന്നതു". ബങ്കാ 

ളികഠം കഴുകെട്ടന്യും (05൧ ഠ്വുതമിഴരെ വല്ലെണ്ണയും 

(൪൧൧൦11 011) മപയോഗിക്കുന്നു. വാഴയ്ക്കു; വക്കുന്നതും, പപ്പടം 



കാച്ചുന്നതും, വട മുതലായവ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഇങ്ങനെയാണു". 

നെയ്യപ്പമുണ്ടാക്കുവാന് എണ്ണയ്യുപകരം നെയ്യുപയോഗിക്കുന്നു. 

ഇങ്ങനെ, പലതരം ഭക്ഷണസാധനങ്ങാം നാം വേവിച്ചും 

വവത്തും ചട്ടം ഭക്ഷിക്കുന്നു, 

വപാഠം 2 

ഭക്വ്ണം കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നവിധം 

ചില ഭക്ഷണസാധനങ്ങാം ഏതു കാലത്തും ഒരുപോലെ 

സുലഭമല്പ. അതുകൊണ്ടു” അവ ധാരാളമായുണ്ടാകുന്ന കാലത്തു 

ശേഖരിച്ചു”, കേടുവരാതെ സ്ൃക്ഷിക്കണം. എങ്കിലേ അവ എല്ലാ 

കാലത്തും വേണ്ടവിധം ഉപയോഗിക്കാന് നമുക്കു കഴിയ. 

ചില കാലത്തു കടലില്ന ന്നു ധാരാളം മത്ധ്യം കിട്ടും. 

മറ൨ ചില കാലത്തു കാഷ്കുറിത്തോട്ടങ്ങളില് ധാരാളം പച്ചക്കറി 

കളുണ്ടാവും. ചില കാലങ്ങളില് ചക്കയും മാങ്ങയും നേന്ദ്രപ്പ 

ഴവും സുലഭമാണു". ഇങ്ങനെ അപ്പോഴത്തെ ആവശ്യത്തിലധി 

കം, അതാതു കാലങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന ഭക്ഷണസാധനങ്ങാം, പിന്നീ 

കളള ഉപയോഗത്തിനു കേടുവരാതെ സ്തൃക്ഷിക്കേണ്ടതു” ആവശ്യ 

മാണ്. മാത്രമല്പ, ഒരു രാജ്യത്തുനിന്നു മറെറാരു രാജ്യത്തേക്കു 

പല ഭക്ഷൃപദാത്ഥങ്ങളും കയററി അയക്കുന്നുണ്ടു?. ഇങ്ങനെ, 

അയയ്യചഛന്ന പദാത്ഥങ്ങളും കേടുവരാതിരിക്കണമല്ലോ. 

വ 

ഷം വെണ്ടെയ്ത്കു, എന്നിവ ഉണക്കി കൊണ്ടാട്ട(വററല")മാക്കി 

നാം സ്ൃൃക്ഷിക്കുന്നു. ഭക്ഷ്യപദാത്ഥത്തിലെ ജലാംശം നിക്കം 

പലതും നാം ഉണക്കി സ്ൃക്ഷിക്കാവണ്ടു”. കയ്ക്കഷ്ക്കു, (പാവ 

ചെയ്താല്, കുറേക്കാലം അതു കേഴുവരാതിരിക്കും. അതാണു 

ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെറ തത്വം. ഇങ്ങനെ, ഉണക്കി സ്ൃൃക്ഷി 



0... 

ക്കുന്ന ഒട്ടനവധി പദാത്ഥങ്ങളുണ്ടു”. മരച്ചീനി, നെല്ല എന്നി 

വ ഉദാഹരണങ്ങളാണു. 

ഉപ്പീട്ട” ഉണക്കുന്നതും നല്ലതാണു". ഭക്ഷ്യപദാത്ഥങ്ങഠം കേടു 

വരുന്നതു”, ചില പ്രത്യേകതരത്തിലുള്ള അണുജിവികഠം അവയെ 

ആക്രമിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണു. ഉവ്റ്റീനു' ഈ മാതിരി. അണുപ്രാണി 

കളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളതിനാല്, ഉപ്പ ചേത്തുണക്കിയ 

ഭക്ഷ്യപദാത്ഥം കേടുവരുന്നില്പ. മത്സ്യം, മാംസം. മുളകു എ 

ന്നിവ ഇങ്ങനെ ഉപ്പിട്ടു തുണക്കി സൃക്ഷിക്കുന്നു. 

പാല്പ്പ്പൊടി ടിന്നു കളിലാക്കി മവരാജ്യങ്ങളില്നിന്നു വരു 

ന്നുണ്ടെന്നു നമുക്കറിയാമല്ലോ. പാലിലെ ജലാംശം മുഴുവനും 

നീക്കംചെയ്ത് അതു വാഡു നീക്കംചെയ്ത ടിന്നുകളിലാക്കിയി 

ട്ടാണു”, ഇങ്ങനെ അയയ്യചന്നതു”. ജലാംശം നീക്കംചെയ്ത്? ഉണ 

ക്കിയതുകൊണ്ടും, ടിന്നില് വായു കടക്കാത്തവിധം ഭദ്രമാക്കി 

അടച്ചു സൃക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ടും, അതിനെ അണുപ്പാണികഠം കേടു 

വരുത്തുന്നിപ്പ. ഈ ഏഴഡ്ല്യാടിനെ ക്യാനിങ്ങ് (മഥബ്നള് അഥവാ 

ടിന്നിലാക്കി സൂക്ഷിക്കല് എന്നു പറയുന്നു. 

ചക്ക, വാഴപ്പഴം എന്നിവ വരട്ടി സൂക്ഷിക്കുന്ന സമ്പ്പ 

ദായവും കേരളത്തില് നടപ്പുള്ളതാണു'. 

മാങ്ങയും നാരങ്ങഡ്യം മറവും ഉപ്പുവെള്ളത്തിലിട്ടു കേടടവ 

രാതെ സൃക്ഷിക്കുന്നു. ഉവ്റ്റിലിടുന്നതിനു പകരം, വിനിഗർ ഉപ 

യോഗിച്ചും, ചില സാധനങ്ങാം സ്മക്ഷിക്കുന്നു. 

പാല് കേടുവരാതെ സുക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്ൃദായത്തിന്നാണു് 

പാസ് ച്ചറൈസേഷന് എന്നു പറയുന്നതു”. ലൂയി പാസ്ചര് 

എന്ന ഫ്രുത്തു ശാസ്ധ്രജ്ഞനെറ പേരോടുകൂടിയാണു” ഈ സമ്പ്പ 

ദായം അറിയപ്പെടുന്നതു": പാല് ചൂടാക്കി പെട്ടെന്നു തണു 

പ്പിച്ചു സൃക്ഷിക്കുകയാണു_ഇതാണു'' പാസ് 'ച്ചുറൈസേഷനില് 

ചെയ്യുന്നതു. ഇതിന്െറ ഫലമായി പാലിലെ അണുപ്രാണി 



തം 

കഠം നശിക്കുന്നു. പട്ടണങ്ങളിലും മറവം പാസ്ച്ചുറൈസ 

ചെയ്ത പാലാണു' വിതരണം ചെയ്യുന്നതു". 
ി 

ചില സാധനങ്ങാം എണ്ണയില് വവത്തും സ്ൂക്ഷിക്കാവണ്ടു്. 

ചക്ക വറത്താല് കൂടുതല് കാലം കേടുവരാതിരിക്കുമല്ലോ. 

ഭക്ഷണസാധനങ്ങാം കേടുവരാതെ സ്പൃക്ഷിക്കാന് നമ്മുടെ 

നാട്ടില് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നു”, പഠിക്കുന്നതു രസാവഫ 

മായിരിക്കും. 

പാഠം 3 

ലഹരിസ്ാരനമ്ങറം 

ചില മനുഷ്യർ പലതരം ലഹരിപദാത്ഥങ്ങഠം ഉപയോഗി 

ക്കുന്നുണ്ടു''. ആധുനിക പരിഷ്ടാരത്തിന്െറ ഒരു സന്തതിയാണു' 

ലഹരിസാധനങ്ങളെന്നു പറയുന്നതു”, മുഴുവന് ശരിയല്ല. പുക 
മ ല്ല യില കറ്റ , മദ്യം എന്നിവ വളരെ മുമ്പുകാലം മുതല്ലൂതന്നെ 

പലരും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. 

എല്പാ ലഹരിപദാത്ഥങ്ങഠാക്കും കുറെ ഓഷധഗശഗുണമുണ്ടു". 
പക്ഷേ, ഈ ഓഷധഗുണം ദുരുപയോഗ്ല്ടു ത്താന് പാടില്ല. 
പല്ലവേദനയുള്ളൊരാഠംക്കു", അല്പം പുകയില ആ ഭാഗത്തു 
വച്ചാല്, വേടനഷ്ണ്രാശവാസമുണ്ടാവും. പക്ഷേ, ഇങ്ങനെ പുക 
യില ഉപയോഗിച്ചു ശിലിച്ചു”, ക്രമേണ പുകയിലകൂട്ടി മുവക്കി 
യില്ലെങ്കില് പല്പവേദനയുണ്ടാവുക എന്നൊരു സ്ഥിതിയിലേക്കു? 
അയാഠം എത്തുന്നു. അപ്പോഴാണു് അതൊരു ലഹരിസാധനമാ 
വുന്നതു". 

ഉറക്കം വരാത്തവക്കു, സുഖനിദ്രയ്ലവേണ്ടി കറപ്പ (ധരാ 
ചേത്ത ലേഹ്യവ്യം മറവം, ആയ്യവ്വേദ വിചി കൊടുക്കാ 
വണ്ടു”. ഇതേ കറപ്പുതന്നെ ദിവസേന കഴിക്കുന്നവരുണ്ടു". 



ഞ് 

എന്താണു” ലഹരിസാധനങ്ങാം ഉപയോഗിച്ചാലുള്ള തര 
ക്കട? ദാത് ക്കേടു? ലഹരിപടദാത്ഥങ്ങാം ഏററവും പ്രധാനമായി മസ്തിഷ്ക 

ത്തേയും ഞരനുകളേയും (11൦6) തളത്തുന്നു. ശരീരത്തിന്െറ 

പ്രവത്തനങ്ങളെ ആകെ നിയന്രരിക്കുന്നതു മസ്തിഷ്ലുമാണു”. ലഹഫഹ 

രിസാധയങ്ങഠം മസ്തിഷ്ടുത്തിന്െറ പ്രവത്തനങ്ങഠം തടയുന്നു 

വെന്നു" മനസ്സിലാക്കാന് മദ്യം സേവിച്ച ഒരാളുടെ നടപ്പും, 

സംസാരരീതിയുയം മറവം പരിശോധിച്ചാല് മതി. മാംസപേേ 

ശികളേയ്യം, ശരീരത്തിന്െറ സമതുലനത്തേയും നിയന്ര്രിക്കുന്ന 

മസ്തിഷ്കൂഭാഗത്തെ മദ്യം ബാധിക്കുകയാല്, ആ ഭാഗം വേണ്ട 

വിധം പ്രവത്തിക്കാതാവുന്നു. ഇതാണു" മദ്യപാനിയുടെ വേച്ചു 

വേച്ചുള്ള നടപ്പ്റിനും സ്ത്രുടതയില്പാത്ത ഭാഷണരിതിക്കും കാരണം. 

നിത്യോപയോഗംകൊണ്ടാണു" ഒരാഠം ലഹരിപദാത്ഥ 

ഞ്ങാംക്കു്* അടിമയാവുന്നതു”. ദിവസേന കാലത്തു” എഴുന്നേറവ 

ശീലമുള്ളവര്, ജീവപര്യന്തം കാലത്തേതന്നെ എഴുന്നേള്ലും. 

അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു സ്വഭാവം (116010 

ആയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ, പുകവലിച്ചു ശീലിച്ച ഒരാഠംക്കും 

അതൊരു സ്വഭാവമായിത്തിരുന്നു. ആദ്യം പറഞ്ഞതു” (കാലത്തെ 

എഴുന്നേല്ല്ുന്നതു ) ഒരു സത്സ്വഭാവവും, പുകവലിക്കുന്നതു” ഒരു 

ദുസ്ൃവമാവവയമാണു'. 

എങ്ങനെയാണു” ഇത്തരം ദുൃശ്ശലീലങ്ങാഠം ഉണ്ടാകുന്നതു? 

പലപ്പോഴും കൂട്ടകാരില്നിന്നും ആണു ഇവയ്ുയണ്ടാകുന്നതു”. മാന 

സിക വിഷമകങ്ങളില്നിന്നു രക്ഷ നേടുന്നതിനുവേണ്ടി ചിലര് 

ലഹരിപടാത്ഥങ്ങളുപയോഗിക്കാവണ്ടു. 

രണ്ടു കുട്ടികഠം വലിയ കൂട്ടുകാരാണെന്നുവയ്മചുക. പരസ്സൂരം 

വലിയ സ്നേഹമാണവക്കു”. കളികളില് അവരെന്നും കൂട്ടുകാ 

രാണ”. അതിലൊരു കുട്ടി പുകവലിച്ചു ശീലിച്ചവനാണു* 

എന്നും കരുതുക. കാലക്രമേണ, ഇതുകണ്ടു" മറേറ കുട്ടി, ഇട 

ക്കൊരു തവണ പുകവലിച്ചുവെന്നു കരുതുക. ഒരു പ്രാവശ്യമല്ലേ 



പം 

വലിക്കുന്നുള്ള എന്നായിരിക്കും ആദ്യത്തെ സമാധാനം. പക്ഷേ, 

അതു” രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യമായിത്തിരുന്നു. ക്രമേണ വല്ലവരും 

കൊടുത്താല് പുകവലിക്കും എന്നൊരു സ്ഥിതി വരുന്നു. ഇതു 

വളന്ന” അവസാനം ആ കുട്ടി ഒരു സ്ഥിരം പുകവലിക്കാരനാ 

വുന്ന. ഇങ്ങിനെ ദൃശ്ശിലങ്ങഠം കൂട്ടുകാരില്നിന്നു പഠിക്കുന്നു. 

അദ്ധ്യാപകരും വീട്ടിലുള്ളവരും ലഹരിസാധനങ്ങാം ഉപ 

യോഗിക്കുന്നവരായാല് കുട്ടികഠംക്കു” ഈ ദുശ്ശീലം ഉണ്ടാകാനെ 

ളപ്പു്യണ്ട'. മാത്രമല്ല, സ്വയം ലഹരിസാധനങ്ങാം ഉപയോ 

ഗിക്കുന്ന ഒരു മുതിന്ന ആയം എങ്ങനെയാണു” ഒരു കുട്ടിയോടു 

അതുപയോഗിക്കരുതെന്നു പറയുക? 

ലഹരിസാധയനങ്ങാം ഉപയോഗിച്ചു ശിലിക്കുന്നതു തീച്ച 

യായം നല്പതല്പ. ഒരാഠാക്കു പല സല്ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടെന്നി 

രുന്നാലും മദ്യപചാനിയാണെങ്കില്, അയാഠാക്കു അയ്യരുടെ ബഹു 

മാവം ആജ്ജിക്കാന് സാധിക്കുകയില്ല. 

ചിനക്കാരെ കറപ്പുതിന്നുന്നവരാക്കാ൯വേണ്ടിം പാശ്ചാത്യര് 

യൃഭ്ധഞ്ങാംപോലും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, ആ ജനതയുടെ നവോ 

ത്ഥാവം തുടങ്ങിയതു, കാപ്പിന്നെതിരായ ദേശീയപ്രക്ഷോഭത്തോ 

ടകുടയാണു. ഇന്ത്യയില്, മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ യേതൃത്വ 

ത്തില് മദൃഷ്മാപ്പുകഠം പിക്കറവചെയ്യാനും മറവം തുടങ്ങിയതു", 

മല്യ കഴിക്കുന്നതിനെറ അനാശാസ്ൃതയെ വെളിപ്പെടു ത്താ൯ 

സഫായിച്ചു. 

കാപ്പി, ചായ എന്നിവ ശക്തികുറഞ്ഞ ലഹരിസാധയവങ്ങ 

ളാണ്. ഇവ മിക്കവാവം ഭക്ഷണംപോലെയായിത്തീന്നിട്ടുണ്ടെ 

കിലും, ഇവ അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നതു" ആരോഗ്യശാസ്ത്ൂദു 

ഷ്ടയാ ശരിയല്ല. തല്ല്രാലക്ഷിണം തീരാന് കാപ്റ്റിയും ചായയും 

സഹായിക്കും. പക്ഷേ കാവ്റ്റിയോ, ചായയോ കുടിച്ചാലേ 

ഉന്മേഷം ഉണ്ടാകു എന്ന സ്ഥിതി വരുത്തുന്നതു നപ്പതല്പ . 



പാം 

ഒരു ദുശ്ശീലം ഉണ്ടായാല് അതില്നിന്നു രക്ഷപ്പെടാന് 

വലിയ വിഷമമാണ്. ഒരാഠം പുകവലിച്ചു ശീലിച്ചുവെന്നു 

വയ്ലചക. പിന്നിടയാഠാക്കു”, ആ പുകവലിശീലം നിവത്തണമെ 

ക്കില് അയാഠം അത്യധികം വിഷമിക്കും. അയാഠം ആ ശിലത്തി 

നു” അടിമയായിത്തിരുകയാണു ചെയ്യുന്നതു”. 

കുട്ടികഠം ഒരിക്കലും ലഹരിസാധനവങ്ങാം ഉപയോഗിക്കരു 

തു". വല്ലവരും വല്ല ദുശ്ശീലവും സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്, അത് 

ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള പരിശ്രമം ഉടന്തന്നെ തുടങ്ങണം. 

മിതഭക്ഷണം 

ഇന്ത്യയിലെ ട്രരിപക്ഷം ജനങ്ങാംക്കും ആവശ്യത്തിനു” 

ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നില്പ. ഈ അവസ്ഥ മാററാനുള്ള ഒരു മഹാ 

യജ്ഞത്തിലേപ്പെട്ടിരിക്കയാണിന്നു നമ്മുടെ രാജ്യം. 

ഭക്ഷണക്ഷാമം തീക്കാന് തീച്ചയായും നാമേവരും ശ്രമി 

ണെം. എന്നാല്, അതു മാത്രം പോരാ. ആഹാരത്തേപ്പുററി 

ശാസ്ര്രീയമായ അറിവും നമുക്കുണ്ടാകണം. 

ശരിരപോഷഞണത്തിനു” അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഭക്ഷണം ദിവ 

സന്തോവം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനു കൂടിയേ കഴിയു. എന്നാല്, 

ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുന്നതു, ശരീരത്തിനു” ഗുണകരമല്ല. 

“അമിതമായാല് അമ്ുതും വിഷം? എന്നൊരു പഴമൊഴിയുണ്ടു''. 

അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചാല് എന്താണു” തകരാറ്? 

ദഹനേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ജോലി വദ്ധിക്കും. അതിനെറ ഫലമായി 

ദഹനേന്ദ്രിയങ്ങഠം കാലക്രമത്തില് മുബ്ബലങ്ങളായിത്തിരുകയും, 

നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിക്കുകയും ചെയ്യും. 

ഭക്ഷണത്തില് ശരീരത്തിനാവശ്യമായ പോഷകാംശങ്ങ 

ളെപ്പാം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ശരീരത്തിന്െറ വളച്ചുയ്ലംം ആരോ 

ഗ്ൃത്തിനും, ശരീരാവയവങ്ങളുടെ പ്രവത്തനത്തിനും ഭക്ഷണമാ 



ല് 

വശ്യമാണു”. പക്ഷേ, അമിതമായാല് അതു ഗുണത്തിനു പകരം 

ദോഷം ചെയ്യും. 

മദ്യപജജനം 

കേരളത്തില് പല സ്ഥലങ്ങളിലും മദ്യവജ്ജനം നടപ്പാ 

ക്കിയിരിക്കുന്നു. ആ പ്രദേശങ്ങളില് മദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതും വില്ല, 

ന്നതും തടഞ്ഞിരിക്കയാണു”ം 

മദ്യവജ്ജനം മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നിമ്മാണപരിപാടി 

കളില് ഒന്നാണു”. മദ്യപാനംകൊണ്ടു? ഗ്രാമീണക്കിടയിലും 

തൊഴിലാളികാംക്കിടയിലും മറവം ഉള്ള വിഷമങ്ങളെ ഗാന്ധി 

ജി കണ്ടറിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം മദ്യവജ്ജനം നടപ്പ്ാക്കണമെന്നാവ 

ശൃപ്പെട്ടതു ബഹുജനങ്ങളുടെ രക്ഷയോത്തുകൊണ്ടാണു്. 

മദ്യവജ്ജനം എത്രയും വിജയപ്രദമാക്കി നടത്താന് ഇന്ന 

ത്തെ സ്ഥിതിയില് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമുണ്ടാവാം. പക്ഷേ 

അതിനുള്ള വിഷമങ്ങഠം എന്തായാലും, അവയെ തരണം ചെയ്യു 

കതന്നെ വേണം. 



അദ്ധ്യായം 11] 

വെള്ളം 

വ്പാഠം 1 

പട്ടണത്തിലെ സംരക്ഷിത ജലവിതരണം 

ശുദ്ധജലം ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിനു” അത്യന്താപേക്ഷി 

തമാണെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. നാട്ടിന്പുറങ്ങളില് ശുഭധജലം കിട്ട 

ന്നതിനു” പല സാകര്യങ്ങളും ഉണ്ടു്”. നാട്ടിന്പ്രദേശം ജനനി 

ബിഡ്മമല്പ. അതുകൊണ്ടു” വേണ്ടത്ര കിണവകളം കുളങ്ങളും 

കുഴിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലസൌകര്യമുണ്ടു'. നാട്ടിന് പ്രദേശങ്ങരം 

മിക്കവയും ശുദ്ധജലം കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കും. അതു 

കൊണ്ടു”, അവിടെ ശുദ്ധജലം കിട്ടുന്നതിനു" ഒരു വമ്പിച്ച 

പദ്ധതി നടപ്പാക്കേണ്ടയാവശ്യമില്ല. 

നേരേമറിച്ചു", പട്ടണങ്ങളിലെ സ്ഥിതി അതല്ല. അവിടെ 

ജനങ്ങഠം ഇടതിങ്ങിപ്പാക്കുന്നു. വ്യാപാരശാലകാഠം, വയവസായ 

സ്ഥാപനങ്ങാം തുടങ്ങിയവയും പട്ടണങ്ങളില് ധാരാളം ഉണ്ടായി 

രിക്കും. കുറേ പൊതുക്കിണറകഠം കുഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പട്ടണ 



പാം. 

ങ്ങളില് ജലക്ഷാമം തീരുന്നതല്ല. കൂടുതല് കിണവകഠം, കുള 

ങ്ങാം എന്നിവ നിമ്മിക്കുന്നതിനു” സ്ഥലസാകര്യം വളരെ കുറ 

വാണു”. അതുകൊണ്ടു”, പട്ടണങ്ങളിലെ ജലക്ഷാമം പരിഹ 

രിക്കുന്നതിനും, പൊതുജനങ്ങളടെ ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിനും 

വേണ്ടി, സംരക്ഷിത ജലവിതരണപഭ്ധതി നടപ്പ്ാക്കേണ്ടതു”ം 

ഒരു ഗവമ്മെണ്ടിന്െറ ഒഴിച്ചുകൂടാന് പാടില്ലാത്ത ചുമതലയാണു'. 

തിരു വനന്തപുരംം ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം മുതലായ 

വലിയ പട്ടണങ്ങാംക്കു ജലവിതരണപഭ്ധതിമൂലമാണു” ശുദ്ധജലം 

കിട്ടുന്നതു". വേറേ ചില പട്ടണങ്ങളിലും ശുദ്ധജല വിതരണ 

പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിനു വേണ്ട പണികഠം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടു”. 

ജലവിതരണപദ്ധതി നടപ്പ്ാക്കുന്നതിനു” എന്തെല്പാം വേണമെന്നു 

നോക്കാം. 

നഗരത്തിലേക്കു” എല്ലാ സമയത്തും വിതരണം നടത്തുന്ന 

തിനു” വേണ്ടത്ര ജലം കിട്ടുന്ന ഒരു ജലാശയം, നഗരത്തില് 

നിന്നു വളരെയധികം ്രരെയല്പാതെം കണ്ടപിടിക്കണം. 

ഇതിനു നദികളാണ്” വളരെ സാകര്യംം വെള്ളം വിതരണം 

ചെയ്യുപ്പെടേണ്ട നഗരത്തിന്െറ നിരപ്പില് (1ഒ9ഴലീനിന്നു” ഉയന്ന 

ഒരു സ്ഥാനം നദിയില് കണ്ടുപിടിച്ചു ജലസംഭരണം ചെയ്യു 

ന്നതിനു” അവിടെ ഒരു അണകെട്ടി, ഒരു കൃത്രിമതടാകം ഉണ്ടാ 

ക്കണം. ഈ തടാകത്തില്നിന്നാണു” ' ശുഭ്ധീകരിക്കുന്നതിനു 
ജലം എഴുക്കുന്നതു”. 

ജലം ഇങ്ങനെ കെട്ടിനിറത്തുന്നതുകൊണ്ടു” ചില ഗുണങ്ങാം 

ഉണ്ട്. നദീജലത്തില് അലിഞ്ഞുചേന്ന ലവണവസ്തക്കഠം വള 

രെ കുറച്ചും അലിഞ്ഞു ചേരാത്ത മലിനവസ്തൂക്കഠം അധികവുമാ 

ണു. വെള്ളം കെട്ടിനിറത്തുന്നതുകൊണ്ട്” ചില അലിഞ്ഞു 

ചേരാത്ത മാലിന്യങ്ങഠം വെള്ളത്തിനടിയിലേക്കു താഴുന്നു. 

സൃൂര്യവ്വകാശം സദാ തട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു”, കുറേ 

അണുകങ്ങളും നശിക്കുന്നു . 



കാം. 

ഇങ്ങനെ സംഭരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനുടുത്തു, വളരെ 

വലുതായ രണ്ടു കുളങ്ങഠം നിമ്മിക്കുന്നു. ഈ കുളങ്ങളും പരിീസ 

രങ്ങളും വളരെ വൃത്തിയായി സ്ൃക്ഷിക്കേണ്ടതാണു?. ഈ കുളങ്ങ 

ളില് അണക്കെട്ടില് സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ജലം കയററി നിവ 

ത്തുന്നു. ഇതില് ലയിക്കാത്ത മാലിന്യങ്ങളും അണുജീവികളം 

മുണ്ടെങ്കില്, അവയെ നിക്കംചെയ്യുന്നതിനു” ഈ കുളങ്ങ 

ളിലെ ജലത്തില് അല്ലം ചുണ്ണാന്പുപൊടിയും ആലവും (പടി 

ക്കാരം) ചേക്കുന്നു. ഇവ ചേക്കുന്നതുകൊണ്ടു പ്പവമാലിന്യങ്ങഠം 

ഒന്നോടൊന്നു ചേന്നു വെള്െത്തിനടിയിലേക്കു താഴുന്നു. അതോ 

ടൊപ്പം കുറെ അണുജീവികളും താഴുകയോ നശിക്കുകയോ 

ചെയ്യുന്ന. ആലം ചേത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു' വെള്ളം വേഗം 

തെളിയഡയകയും ചെയ്യുന്നു. 

മഴക്കാലത്തു നദിയിലെ ജലം കലങ്ങാന് ഇടയുണ്ടല്ലോ. 

അതുകൊണ്ടു”, മുന്പറഞ്ഞ കുളകങ്ങാംക്കടുത്തു വേറേയും രണ്ടു 

കുളങ്ങഠംകൂടി നിമ്മിക്കാവണ്ടു്. മഴക്കാലത്തു കലങ്ങിയ വെള്ളം 

ആദ്യം ഈ കുളങ്ങളിലേക്കു? കടത്തി നിവത്തുന്നു. അവിടെ 

വച്ചു” വെള്ളം തെളിഞ്ഞ ശേഷമാണു് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതി 

നുള്ള രണ്ട കുളങ്ങളിലേക്കു കടത്തിവിടുന്നതു”. . കലങ്ങിയ 

വെള്ളം തെളിയൃന്നതിനു കയററി നിവത്തുന്ന കുളങ്ങളെ “സെററി 

ലിങ്ങ് ടാങ്കാ? (ഗ്രേ ല്) എന്നു പറയുന്നു. 

ചിത്രം /, വെള്ളം അരിച്ചു ശുദ്ധിയാക്കല്. 

1. -- കൃത്രിമ തടാകം. 

1, 4 ട സെററ്ലിങ്ങ് ടാജകകാഠം. 
3, 4: 0, 6 ട്ര. അരിപ്പുതടാകങ്ങഠം. 



ച 

ഇനിയത്തെ നടപടി തെളിഞ്ഞ വെള്ളം അരിക്കുന്നതാണു”ം 

അതിനു” ഈ കുളങ്ങഠാക്കരികേയായി രണ്ടു കുളങ്ങാംകൂടീ നിമ്മി 

ക്കുന്നും 

ചിത്രം 8.൦ അരിപ്പതടം, നെടുകേ സെക്ഷന്. 

മ -- ചിമ്മിണിക്കട്ടകാം. 

0 ട മുഴുത്ത ചരതം 

ടേ നേത്ത ചരതം 

0 5 മണല്. സ : വെളഒഒം. 

സിമെന്൨ കൊണ്ടു” കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ വലിയ കുളങ്ങളാ 

ണു് മണലരിപ്പുകഠം. കുളത്തിന്െറ അടിയിലായി, വെള്ളം 

തടസ്സ്സും കൂടാതെ ഒഴുകിപ്പോകുന്നതിനു”, ഇടവിട്ട ചിമ്മിണീക്കട്ട 

കഠം , (൪ഥിഠിദ) അടുത്തടുത്തു നിരത്തിവയ്യചുന്നും അതിനു മീതേ 

രണ്ടടി പൊക്കത്തോളം മുഴുത്ത ചരല് നിരത്തുന്നു. അതിനും 

മുകളില് അത്രയയം പൊക്കത്തില് മുഴുപ്പു കുറഞ്ഞ ചരലും, അതിനു 

. മീതേ മൂന്നടിയോളം പൊക്കത്തില് നേരിയ മണലും ഇടുന്നു. 

മണലിനു മുകളിലാണു” അരിക്കുവാനുള്ള ജലം കയററി നിവത്തു 

ന്നതു, ു 

വെള്ളം മണലില്ക്കൂടിയും ചരലില്ക്കൂടിയും ഇറങ്ങു മ്പോഠം, 

വെള്ളത്തിലുള്ള അണുകങ്ങളം, പ്രവമാലിന്യങ്ങളും, അവയില് 

തങ്ങി നീല്ലുന്നു. പിന്നിട്ട ജലം ഇഷ്ടികകളുടെ ഇടയില്ക്കൂടി 



റി 

ഒഴുകി, ഈ കുളങ്ങളുടെ അടിവശത്തുനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന, വലിയ 

കുഴലുകളില് കൂടി പുറത്തേക്കു ഒഴുകുന്നു. ഈ കുഴലില്ക്കൂടി 

വെള്ളം പ്രവഹിയ്യചുമ്പോഠം, അണുജീവികഠം ഉ ണ്ടെങ്കില് അവ 

യെ നശിപ്പപിക്കുന്നതിനു"" വേണ്ടതായ, ക്ലോറിന് വാതകം വെള്ള 

ത്തില് കടത്തിവിടുന്നു. ഇതിനുശേഷം വെള്ളം കുഴലില്ക്കൂടി 

ഒഴുകി, വിതരണത്തിനുവേണ്ടി തയാരചെയ്യിരിക്കുന്ന വലിയ കുള 

ങ്ങളില് ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നു. 

മണലിതക്കൂടി വെള്ളം ഇറങ്ങുമ്പോഠം, മണലിന്െറ ഉപരി 

തലത്തില് പാടപോലെയുഒഒ ഒരു വസ്ത്ര ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതു 

വെള്ളത്തിലെ അണുജിവികളേയഷുംം പ്രവമാലിന്യങ്ങളേയും തട 

ഞ്ഞു നിവത്തുന്നതിനു സഹായകരമാണ്. കുറെ ദിവസം കഴി 

യുമ്പോഠം, മണലും ചരലും മാററി കുളങ്ങാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി 

വീണ്ടും പുതിയ മണലും ചരലും ഇടേണ്ടതാണു്. 

ശുദ്ധജലം മണലരിപ്പു കുളങ്ങളില്നിന്നു, വലിയ കുഴല് 

വഴി നഗരത്തില് നിമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന സംഭരണക്കുളങ്ങളിലേക്കു” 

ചിത്രം 9. ജലശേഖര ടാങ്ക” 

വെള്ളം ടാങ്കിലേക്കു”. 

വെള്ളം വിതരണത്തിനു” 
കു, 



ന്ി 

അയയ്ക്കു പ്പെടുന്നു. നഗരത്തില് ഉയന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണു” സംഭ 

രണകുളങ്ങാം നിമ്മിക്കുന്നതു”. ഒരു ഉയന്ന സ്ഥലം സൌകര്യ 

ത്തില് ഇല്ലെങ്കില് പൊക്കത്തില് കോണ്ക്രീററ് കാലുകാഠം ഉറപ്പ 

ചം അതിനുമേല് വലിയ പാത്രംപോലുള്ള തൊട്ടികഠം (ടാങ്കുകഠം) 

നിമ്മിച്ചു” അവയിലാണു” ശുദ്ധജലം വിതരണത്തിനു ശേഖരിക്കു 

ന്നതു്. ഈ തൊട്ടികളില്നിന്ന കുഴലുകാംവഴി നഗരത്തിലെ 

നാനാഭാഗങ്ങളിലേക്കും ശുദ്ധജലം കൊണ്ടുപോക്ന്നു. 

ശുദ്ധജല വിതരണത്തിനായി നഗരത്തിന്െറ എല്പാ ഭാഗ 

ങ്ങളിലും ഇരുമ്പുകുഴലുകാം . മണ്ണ്ഠില് സ്ഥാപിക്കുന്നു. വലിയ 

കുഴലുകളില്നിന്നു” ആവശ്യംപോലെ ഉപകുഴലുകളം ഘടിപ്പുി 

ച്ചിരിക്കുന്നു. വീടുകളിലേക്കും മറവം വെള്ളം കിട്ടുന്നതിനു”, 

ചെറിയ കുഴലുകാം ഉപകുഴലുകളോട ചേത്തിരിക്കുന്നു. നഗ 

രങ്ങളില് പ്രധാന തെരുവുകളില്, പൊതു ആവശ്യത്തിനു" 

ടാപ്പുകഠം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ചിത്രം 10. വഴിയിലെ ഹൈഡ്രന്റ് 
പൈപ്പ്റിനെറ ടാപ്പ് 11. റബ്ദര്ഹോസ് (റബ്ബര് കുഴല്) 

നഗരങ്ങള്തല് അഗ്നിബാസയഷൃണ്ടാകാന് എളുപ്പമാണല്ലോ. 
.അഗ്നിശമനത്തിനു” ധാരാളം വെള്ളവും ആവശ്യമാണു”. അതി 



വി 

നായി പ്രധാന കുഴലിനോട ചേത്തു”, വലിയ കുഴലുകാഠം പട്ട 

ണത്തില് അവിടവിടെയായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവയെ 

“ഫയര് ഫഹൈഡ്രന്റ്$* എന്നു പറയുന്നും അഗ്നിബാധയുണ്ടാ 

യാല്, അശഗ്നിശമനസംഘക്കാര അടുത്തു” സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന 

ഫയര് ഫഹൈഡ്രന്റ് തുറന്നു”, റബ്ബര് കുഴല് ഘടിപ്പിച്ചു”, വെ 

ളം പമ്പു൦ചെയ്തു തി കെടുത്തുന്നു. 

നഗരങ്ങളിലെ ജലവിതരണത്തില്, ചില സംഗതികാഠം 

പ്രത്യേകം ത്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടൂണ്ടു. പ്രധാന കുഴലുകളും മുപ 

കുഴലുകളും ഇടയ്ക്കിടെ പരിശോധിക്കേണ്ടതും, മലിന വസ്തു 

ക്കഠം കടന്നുകൂടീട്ടണ്ടെങ്കില്, ഉടന് നീക്കംചെയ്യേണ്ടതുമാണു”. 

ഇടയ്ക്കിടെ കുഴലുകഠം കഴുകി പൃത്തിയാക്കുകയും വേണം. അതി 

നായി അവിടവിടെ പരിശോധന അറകാം ഉണ്ടായിരിക്കേ 

ണ്ടതു” ആവശ്യമാണു. 

വാഠം 

ഇല ക്തി 

നദികളില്ക്കൂടി ജലം ശക്തിയോടെ പ്രവഹിക്കുന്നു. ഈ 

പ്രവാഹശക്തിയെയും മനുഷ്യര് അവരുടെ ജീവിതത്തിനു സഹഭ 

യമാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നും മനുഷ്യര് ഈ ജലശക്തി, ചിലതരം 

ചക്രങ്ങാം ഉപയോഗിച്ചു” യന്ൂങ്ങഠം നടത്തുന്നതിനു” ഉപ 

യോഗിച്ചുവരുന്നു. ശാസ്ത്രീയമായ ഗവേഷണഫലമായി ഇപ്പ്പോഠം 

ജലശക്തി ഉപയോഗിച്ചു വിദ്യച്ഛക്തി ഉല്ലാദീപ്പിക്കുന്നു. 

ജലശക്തികൊണ്ടു പ്രവത്തിക്കുന്ന ചക്രങ്ങളെ മൂന്നു തര 

മായി തിരിക്കാം. 



ടം 

1, വെള്ളം ചക്രത്തിന്െറ മുകളില് വീണു അതിന്െറ 

ഭാരം കൊണ്ടു തിരിയുന്നവ. 

ചിത്രം 11. ൧. ചക്രത്തിന്െറ മുകളില് വെള്ളം വീണു തിരി 
യുന്നതു”. 

8. ചക്രത്തിന്െറ നടുവില് വെള്ളം വീണു തിരി 
യുന്നതു", 



€. ചക്രത്തിന്െറ അടിയില് വെള്ളം വീണു തിരിയുന്നതു. 

2. വെള്ളം ചക്രത്തിനെറ മഭ്ധ്യഭാഗത്തു പതിച്ചു തിരിയു 

ന്നവ. 

3. വെള്ളം ചക്രത്തിനെറ അടിവശത്തു” ഈക്കോടെ അടി 

ക൭ന്നതുകൊണ്ടു തിരിയുന്നവ. 

വെളളം മുകളില് പതിച്ചു തിരിയുന്ന ചക്രത്തിനെറ ചിത്രം 

നോക്കിയാല്, ചക്രത്തിനു ചുറവം കിഴ്ണ്നങ്ങഠംപോലുള്ള ഭാഗ 

ഞ്ങാം ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാം. ജലം മുകളില് കാണി 

ച്ചിരിക്കുന്ന പാത്തിയില്ക്കൂടി പ്രവഹിച്ചു കിണ്ണത്തില് വീഴുന്നു. 

കിണ്ണം നിറയുമ്പോഠം ജലത്തിന്െറ ഭാരംകൊണ്ടു കിണ്ണം നീങ്ങു 

കയം അടുത്ത കിണ്ണം വെള്ളം വീഴുന്ന സ്ഥാനത്തു വരികയും, 

അതും നിറഞ്ഞു നിങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. തന്മൂലം ചക്രം തിരിഞ്ഞു 

തുടങ്ങുന്നു. കിണ്ണം അടിഭാഗത്തു" എത്തുമ്പോഠം ജലം താഴെ 

വിഴുകയും,, ഒഴിഞ്ഞ കിണ്ണം മേല്ലോട്ടു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. 

കിണ്ണ്ുത്ങഠം അടുത്തടുത്തു ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാല്, വേഗ 

ത്തില് കിഴ്ല്നങ്ങം നിറഞ്ഞു താഴേക്കു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 

ചക്രത്തിന്െറ മദഭ്ധ്യഭാഗത്തുകൂടി പോകുന്ന പട്ട (൯൦10), യന്രൂത്തി 

ലുള്ള ചക്രത്തില് ചേത്തിരിക്കകൊണ്ടു”, ചക്രം തിരിയുന്നതോടെ 

യന്ൂം പ്രവത്തനം തുടങ്ങുന്നു. 



പ പി 
രം 

ജലം മദ്ധ്യഭാഗത്തു തട്ടിത്തിരിയുന്ന ചക്രത്തിനേറയും പ്രവ 

ത്തനം ഇതുപോലെതന്നെയാണ്. ഇതിനും ചക്രത്തിനു ചുറവം 

കിണ്ണങ്ങഠംപോലുള്ളവ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ചക്രത്തിന്െറ 

മഭ്ധ്യഭാഗത്താണു വെള്ളം പതിക്കുന്നതു”. കിണ്ണം നിറയുമ്പോഠം 

ഭാരംകൊണ്ടു താഴുകയും ചെയ്യുന്നു. കിഴ്ണുത്ങഠം അടുത്തടുത്തിരി 

ക്കുന്നതിനാല് അവ ഓരോന്നായി നിറഞ്ഞു വേഗം കീഴോട്ടു 

പോയ്യ്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു” ചക്രം തിരിഞ്ഞു തുട 

ങ്ങുന്മ. ചക്രത്തിന്െറ അച്ചുതണ്ടിനു ചുറവമായി പോകുന്ന പട്ട 

൪൫൦10 യന്ൂത്തിലുള്ള ചക്രത്തിനോടു ചേത്തിരിക്കുന്നു. ജല 

ചക്രം തിരിഞ്ഞുതുടങ്ങുമ്പോഠം, യന്രൂവും പ്രവത്തിച്ചുതുടങ്ങുന്നു. 

വെള്ളം ചക്രത്തിനെറ അടിഭാഗത്തു തട്ടിത്തിരിയുന്ന ചക്ര 

ത്തിനു ചുറ൨ം ഒളങ്ങഠം (7൩5) ആണു” ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു”. 

വെള്ളം ചക്രത്തിന്െറ അടിവശത്തുകൂടി ശക്തിയായി ഒഴുകുന്നു. 

ദളങ്ങഠം ജലത്തോടുചേന്നു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു”, ഒഴു 

ക്കിന്െറ ശക്തിയാല് ദളങ്ങഠം ഓരോന്നായി നീങ്ങിത്തുടങ്ങു 

കയും അതോടെ ചക്രം തിരിഞ്ഞുതുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ചക്ര 

ത്തിന്െറ അക്ഷത്തെ ചുററിയുള്ള പട്ട (60) യന്രൂചക്രത്തോടു 

യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ചക്രം തിരിയുമ്പോഠം യനം പ്രവത്തനം 
തുടങ്ങുന്നു. 

ഇക്കാലത്തു ജലചക്രങ്ങാം അധികമായി ഈ വിധത്തില് 

ഉപയോഗിക്കുന്നില്പ. ജലശക്തികൊണ്ടു" വിദ്യമ്ലുക്തി ഉല്ലാദി 

പ്പിക്കാന് ചിലയിനം ജലചക്രങ്ങഠം ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. 

ഇവയെ ജലടര്ബയിനുകാഠം എന്നു. പറയുന്നു. 

ചില നദികളില് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങഠം ഉണ്ടു”. നദിയില് 

ഉന്നത തലത്തില്നിന്നു വെള്ളം താഴ തലത്തേക്കു പതിക്കുന്ന 

താണു” വെള്ളച്ചാട്ടം. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്െറ ആരംഭ സ്ഥലത്തി 

നെറയും പതനസ്ഥലത്തിന്െറയും തലങ്ങാം തമ്മില് സാരമായ 



ര ച 
ഉ യരവ്യത്യാസം ഉണ്ടായാല് മാത്രമേ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്െറ 

സഹായത്താല്, വിദ്യച്ഛുക്തി ഉല്പാദിപ്പിക്കാന് സാഭധ്യമാകയുള്ള. 

ചിത്രം 12. ജലപാതത്തില്നിന്നു” വിദൃച്ഛുക്തി 

1% -: സംഭരണ തടാകംം 

2: കുഴല്. 

7 -: ടര്ബയിന്൯. 2 -- ഡൈനാമോ. 

പതനം തുടങ്ങുന്നിടത്തോ അല്ലെങ്കില് അതിനടുത്തോം നദി 

യഡയടെ ഇരുവശങ്ങളിലും കുന്നുകാഠം ഉണ്ടെങ്കില്, ഈ കുന്നുകളുടെ 

ഇടയില് അണകെട്ടി, വെള്ളം ശേഖരിക്കുന്നു. വേനല്ല്രാലത്തു 

കൂടി പ്രവത്തനത്തിനു” ആവശ്യമായ വെള്ളം സംഭരിക്കത്തക്ക 

വലുപ്പത്തിലായിരിക്കും അണകെട്ടുന്നതു". അണക്കെട്ടിന്െറ 

അടിഭാഗത്തുനിന്നു വെള്ളം പായിക്കുന്നതിനു” കുഴലുകഠം സ്ഥാപി 

ക്കുന്നു. കുഴലിന്െറ ഏററവും താഴെയുള്ള അററഹത്താണു” ടര്ബ 

ബയിനുകാം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു”. 

ടര്ബയിന് എന്നതു” ഒരുതരം ചക്രമാണ്. ചക്രത്തിനു 

ചുറവം വളരെ അടുത്തടുത്തു ഒളങ്ങാം പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ദുളൂ 



പി 

ങ്ങളുടെ മദ്ധ്യം കഴിഞ്ഞിരിക്കും. ഭഒളങ്ങഠം പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 

ചക്രം ഒരു അക്ഷദണ്ഡിന്മേല് തിരിയുന്നു. ഈ അക്ഷദണ്ഡിനെ 

പുറത്തുറപ്പ്പീച്ചിരിക്കുന്ന ഡൈനാമോവിനോ$ ചേത്തിരിക്കുന്നു. 

ചിത്രം 19. ടര്ബയിന് 

1ടപല്ലകഠം. (ദളങ്ങഠം) 

൧--അക്ഷം. 

വെള്ളം കുഴലില്ക്കൂടി ഈക്കോടെ ദളങ്ങളില് പതിക്കു 

മ്പോഠം, ടര്ബയിന് തിരിഞ്ഞുതുടങ്ങുന്നു: അതോടെ ഡൈനാ 

മോവും പ്രവത്തനം തുടങ്ങുന്നു. തല്ഫലമായി വിദ്യച്ഛുക്തി 

ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനെ കമ്പികളില്ക്കൂടി, അവിടെനിന്നു” വീട 

കഠാക്കും വ്യവസായശാലകഠംക്കും മറവം ആവശ്യംപോലെ വിത 

രണം ചെയ്യുന്നു. ആവിയന്രങ്ങളും മറ൨ം ഉപയോഗിച്ചു” വിദ്യ 

ച്ചക്തി ഉല്ലാദിപ്പിക്കുന്നതിലും ലാഭകരമാണു”, ജലപാതങ്ങളില് 

നിന്നു" ഉല്ലാദിപ്പിക്കുന്നതു”. 



ര 

കേരളത്തിലെ പ്രധാന വിദ്യച്ഛുക്തി കേന്ദ്രങ്ങാം പള്ളിവാ 

സ്ലും പെരിങ്ങല്ക്കുത്തുമാണു. പെരിങ്ങല്പദ്ധതി പണി 

പൂത്തിയായാല് കേരളത്തിനു വേണ്ട വിദ്യച്ചുക്തി ഈ രണ്ടു പഭ്ധ 

തികഠം മൂലം കിട്ടുന്നതാണു''. 

വാഠം 8 

ഇലസേച്൬ന പദ്ധതിക 

ഇന്ത്യ ഒരു കഷക രാജ്യമാണു”. ദഭ്ൂരിപ്ക്ഷം ജനങ്ങാഠം കൃഷി 

ക്കാരുമാണു൦. നെല്പാണു” പ്രധാന കൃഷി. ഇവര കൃഷിക്കു 

വേണ്ട വെള്ളത്തിനു പ്രധാനമായി മഴയേയാണു” ആശ്രയിച്ചിരി 

ക്കുന്നതു”. നെല്കൃഷിക്കു” മഴയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതു 

കൊണ്ടു” ചില പ്രയാസങ്ങാം നേരിടുന്നു. 

1. തക്കസമയത്തു മഴയില്ലെങ്കില്, വിളവിറക്കാന് സാ 

ധിക്കാതെ വരികയും, ചില സമയങ്ങളില് മഴയുടെ അഭാവ 

ത്താല് വിളവു ഉുണങ്ങിപ്പ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. 

2. അതിവഷമുണ്ടായാല്,, വെള്ളപ്പ്പൊക്കം മൂലം വിളവു 

മുങ്ങി നശിച്ചുപോകുന്നു. 

3, മഴയെമാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നതുകൊണ്ടു” ചില സ്ഥല 

ങ്ങളില് ആണ്ടില് ഒരു പ്രാവശ്യമേ വിളവിറക്കാന് സാധിക്കു 

ന്നുള്ള. 

4. ജലദാര്ലഭ്യം മൂലം കുറെ ഭൂമി തരിശായും കിടക്കുന്നു. 

നമുക്കു വേണ്ട ഭക്ഷണസധാധനങ്ങാം മുഴുവനും ഈ നാട്ടില് ഉണ്ടാ 

കുന്നില്പം 

ജനസംഖ്യയുടെ വദ്ധനവും, വിദേശങ്ങളില്നിന്നു ഭക്ഷ 

ണസാധനങ്ങാം കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും കാരണം രാജ്യത്തില് 



ന. 

ഭക്ഷണക്ഷാമം വദ്ധിച്ചുവരുന്നു. മേല്പറഞ്ഞ ന്യ്നതകഠം പരി 

ഹരിക്കുകയാണെങ്കില് ഭക്ഷണക്ഷാമം ഇല്ലാതാക്കാന് സാധിക്കു 

൭ 4 ി ന്നതാണു”. അതുകൊണ്ടു്” ഗവമ്മെണ്ടു'" ഇപ്പോഠം ഭക്ഷ്യോല്പാ 

ദനം വദ്ധിപ്പിക്കാ൯ ചില ജലസേചനപഭ്ധതികഠം ആരംഭിച്ചു 

രിക്കുകയാണു”. 

മഴ അധികമുള്ള പ്രദേശങ്ങളില്നിന്നു, വഷകാലത്തു 

ധാരാളം ജലം പുഴയില്ക്കൂടി ഒഴുകി കടലിലോ മറേറാ ചെന്നു 

ചേരുന്നു. ഇങ്ങനെ, ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ജലം അണകെട്ടി തടുത്തു 

നിവത്തുകയാണെങ്കില്, അതു വരാംച്ചയുള്ള സമയത്തു” ഉപകരി 

ക്കുന്നതാണു'. 

നദിയിലെ ജലം സംഭരിക്കുന്നതു” എങ്ങനെ? ആദ്യമായി 

അണ കെട്ടുന്നതിനു പററിയ സ്ഥാനം തിരഞ്ഞെടുക്കണം. കഴി 

യുന്നതും ഉയന്ന സ്ഥലത്തു വേണം അണകെട്ടവാ൯. അണ 

കെട്ടുന്നതുകൊണ്ടു” നദിയുടെ ഇരുകരകളിലും കുറേ സ്ഥലം 

വെള്ളത്തിനടിയില് ആകാന് ഇടയുണ്ടു. മഴക്കാലത്തു അധി 

കമായി ഉണ്ടാകുന്ന ജലം ഈ അണക്കെട്ടില് സംഭരിക്കുന്നു. 

വെള്ളം ക്രമത്തിലധികം അണക്കെട്ടിനെറ ഉഠംവശത്തു പൊങ്ങി 

യാല് അധികമുള്ള വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാന് ചിര്പ്പുകളും അണ 

ക്കെട്ടില് ഉണ്ടായിരിക്കും. 

അണക്കെട്ടില് ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്ന ജലം തോടുകഠം വഴി, 

കൃഷിയാവശ്യത്തിനു” വിട്ടു കൊടുക്കുന്നു. ഭീമമായ തുക ചിലവു 

ചെയ്താണു” അണകാം നാിമ്മിക്കുന്നതു”. 

അണക്കെട്ടുകഠംകൊണ്ടു അനേകം ഗുണങ്ങഠം ഉണ്ടു്”. 

1. മഴയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു” ഒരു വിളവു മാത്രം ഇറക്കി 

യിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളില് അണക്കെട്ടിലെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചു”, 

രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ നെല്കൃഷി നടത്താം. 

൧, തരിശായി കിടന്നിരുന്ന വളരെയധികം സ്ഥലങ്ങ 

ളില് നെല്കൃഷി ചെയ്യാം. 
ി രി 



പി 

3, മലവെള്ളപ്പ്പൊക്കംകൊണ്ടുള്ള ആപത്തില്നിന്നു രക്ഷ 

കിട്ടും 

4. വളരെ ഭൂമി കൃഷിക്കു? ഉപയുക്തമായിത്തീരുന്നതു 

കൊണ്ടു, കൂടുതല് ധാന്യങ്ങഠം ഉല്ലാദിപ്പിക്കുന്നതിനു സാസിക്കു 

ന്നും അതുകൊണ്ടു”, ഭക്ഷണക്ഷാമത്തിനു കുറവു വരുന്നു. 

നെയ്യാര നദിയില് ജലസേചനത്തിന്” ഒരു പങത്ചതി 

ആരംഭിപച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പദ്ധതി പൂത്തിയായാല് ഉദ്ദേശം 

മുപ്പതിനായിരം ഏക്കര് സ്ഥലത്തു ജലസേചനും നടത്താ൯ 

കഴിയൃന്നതാണു”. 

ചാലക്കുടിയില് തുമ്പുരുമൃഴ എന്ന സ്ഥലത്ത” ഒരു അണ 

കെട്ടി തോടുകഠംവഴി ജലസേചനം തുടങ്ങിട്ടുണ്ടു”. ഈ പദ്ധതി 

മൂലം, അനവധി ഒരുപ്പനിലങ്ങാം ഇരുപ്പ നിലങ്ങളായിത്തീരു 

കയും വളരെയധികം തരിശുഭൂമി കൃഷിച്െയ്യുന്നതിനു പററിയ 

താവുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 

തൃശ്ലീവപേരുരിയുടുത്തുള്ള പിച്ചി പദ്ധതിയും കൃഷിക്കാക്കു 

ഒരു അനുഗ്രഹമായീത്തിന്നിട്ടുണ്ടു”. പീച്ചി പദഭ്ധതികൊണ്ടു” 

തൃശ്ശീവപേരൂ൪ പട്ടണത്തിലെ ജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കാനും 

കഴിയം. 

പാലക്കാടിനടുത്തുള്ള മലമ്പുഴ പദ്ധതികൊണ്ട്, അന 

വധി ഏക്കര് സ്ഥലത്തു നെല്കൃഷിചെയ്യാന് സാധിക്കുന്നതാണു'. 

മംഗലം, മീന്കര എന്നി സ്ഥലങ്ങളിലെ പദ്ധതികഠം 

പുരോഗമിച്ചകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ പദ്ധതികഠം എല്ലാം പൃത്തി 

യാകുന്നതോട്ടകൂടി കേരളത്തിലെ ഭക്ഷണക്ഷാമം ഇല്ലാതാകുമെന്നു 

നമൂമുക്ക് ആശിക്കാം. 

ജോ ൫ ബം... ........ 



അദ്ധ്യായം 1" 

വായു 

വാം | 

൭0൨0൨൭0൦ 
സകല ജീവജാലങ്ങളുടേയും ജീവസന്ധാരണത്തിനാവശ്യ 

മായ വായു, ഭൂമിയെ ആവരണംചെയ്തു കിടക്കുന്നു. തീയ കത്തു 

ന്നതിനും വായു കൂടാതെ കഴികയില്ല. വായു പല കാരണങ്ങ 

ളാലും മലിനമായിത്തിരുന്നുണ്ടു?. പക്ഷേ, പ്രകൃതിതന്നെ വായു 

ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനു വേണ്ട ഉപാധികളും ന്ലീട്ടണ്ടു്. 

സൃര്യോഷ്ണ്ണുംകൊണ്ടു്” ജലം ആവിയായി മേലോട്ടു ഉയന്ന" 

മേഘമായിത്തിരുകയുംം തണുപ്പു തട്ടമ്പോഠം വീണ്ടും ജലമായി 

ഭൂമിയിലേക്കതന്നെ വീഴുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നു പഠിച്ചുവല്ലോ. 

അപ്രകാരംതന്നെ സൃര്യോ്്ുംകൊണ്ടു്' ട്രമിക്കടുത്തുള്ള വായു വിക 

സിച്ചു" മേല്ലോട്ടുയരുകയും, തണുപ്പ തട്ടുമ്പോഠം ഘനംകൂടി 

കീക്്യോട്ട വരികയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരം പരിവത്തനസമയത്തു” 

വായു ചലിക്കുന്നു. വായുവിന്െറ ചലനത്തെ കാറ൨ എന്നു 

പറയുന്നു. 



കാം 

സൃര്യോഷ്ക്കും ഭൂമിയില് എലപ്പായിടത്തും ഒരുപോലെ ലഭിക്കു 

ന്നില്ല. ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശത്തു” ഉഷ്ണം കൂടുതലും, മിതശീതോ 

്യുമേഖലാപ്രദേശത്തു കുറവുമാണു'. ഉഖ്ണുമേഖലാപ്രദേശത്തിന 

ത്തു കിടക്കുന്ന വായു വേഗത്തില് ചൂടുപിടിച്ചു വികസിക്കു 

കയം, മേല്ലോട്ട്” ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പപോഠം അവിടെ 

ഒരു ശൂന്യസ്ഥലം ("/൭ഥഡ൩) ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാന് ഇതിനടു 

ത്തുള്ള ചൂട കുറഞ്ഞ വായയവിന്െറ പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുന്നു. 

വീണ്ടും ആ വായുവും ചൂടുകൊണ്ടു വികസിച്ചു” ഉയരുകയും, 

അവിടേക്കു അടുത്ത പ്രദേശത്തനിന്നു ഘനംകൂടിയ വായു പ്രവ 

ഹിക്കുകയും ചെയ്യന്നു . ഈ അവസ്ഥ വായുവിനു” സദാ 

ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടു"”, വായു ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്നു മറെറാരു 

സ്ഥലത്തേക്കു മിക്കപ്പോഴും നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 

വാണിജ്യവാതം (1720൦ സസ്ഥഠട) തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് കാല 

വഷക്കാററ”, വടക്കുകിഴക്കന് കാലവഷക്കാററ്, കടല്ക്കാററ" 

കരക്കാററ് എന്ന പേരുകളോടുകൂടി പലതരം കാറവകളണ്ടു”. 

പചാണിജ്യവാതങ്ങം (1൦ ൧൭5) 

ഭൂമിയുടെ മഭ്ധ്യരേഖാപ്രദേശത്തു ചൂടു കൂടുതലാകയാല്ം 

വായുവിനു മദം കുറഞ്ഞിരിക്കും. അതുപോലെ ട്രദരമണത്തിന്െറ 

ശക്തിയാല് ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലെ വായു തള്ളപ്പെടുന്നതു 

കൊണ്ടു”, ഉത്തര ദക്ഷിണ ശീതമേഖലാ പ്രദേശങ്ങാംക്കടുത്തുള്ള 

വായുവിനും മദ്ദം കുറവായിരിക്കും. എന്നാല്, ഉത്തരായന 

ദക്ഷിണായന രേഖാ പ്രദേശങ്ങാംക്കടുത്തുഒ്ളഒ പ്രദേശങ്ങളിലെ 

വായുവിനു മദ്ദവും ഘനവും കൂടുതലായിരിക്കും. മദ്ദവും ഘനവും 

കൂടിയ വായു ഇവ രണ്ടും കുറഞ്ഞ വായുവുള്ള പ്രദേശത്തേ 

കാണു” നീങ്ങുന്നതു". 

ഉത്തരായന പ്രദേശത്തുനിന്നു, മദ്ദം കുറഞ്ഞ മഭ്ധ്യരേഖാ 

പ്രദേശത്തേക്കു വായു ചലിച്ചുതുരടത്ങുന്നു. ഈ ചലനം വടക്കു 
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നിന്നാണു” തുടങ്ങുന്നതെങ്കിലും ഭൂഭരമണംകൊണ്ടു” അല്പം വല 

ത്തോട്ട ചരിഞ്ഞാണു വീശുന്നതു”. ഇതിനെ വടക്കുകിഴക്കന് 

വാണിജ്യവാതമെന്നു പറയുന്നു. ഇതുപോലെതന്നെ ദക്ഷിണാ 

യന രേഖാപ്രദേശത്തുനിന്നു വായു വടക്കോട്ടു ചലിച്ചുതുടങ്ങുന്നു. 

ഥ് ഥ്ഥഥ.ഥ്ഥിഥ് 
വം പ ന് 

രം 

നകം 

ചിത്രം 13. കാറവകളുടെ ആഗോളഗതി 

ഭൂഭൂമണംകൊണ്ടു” അല്പം ഇടത്തോട്ടു ചരിഞ്ഞു വീശുന്നു. ഇതിനെ 

തെക്കുകിഴക്ക൯ വാണിജ്യവാതമെന്നു പറയുന്നു. 

. ഉത്തരായന ദക്ഷിണായന രേഖാപ്രദേശങ്ങളില്നിന്നു”ം 

ഉത്തര ദക്ഷിണ ശിീതമേഖലാപ്രദേശങ്ങളിലേക്കും വായു ചലി 

ക്കുന്നു. ഉത്തരായന രേഖാപ്രദേശത്തുനിന്നു,, ഉത്തര ശീതമേഖ 

ലാപ്രദേശത്തേക്കു പോകുന്ന കാററിനെ, തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് 

എതിര്വാണിജ്യവാതമെന്നും, ദക്ഷിണായന രേഖാപ്രദേശത്തുനി 

ന്നു ദക്ഷിണ ശീതമേഖലാപ്രദേശത്തേക്കു ചലിക്കുന്ന വായുവിനെ, 

വടക്കുപടിഞ്ഞാറന് എതിര വാണിജ്യവാതമെന്നും പറയുന്നു. 

ഈ കാറവകഠം സ്ഥിരമായി വിശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാല് 

അവയെ സുസ്ഥിരവാതങ്ങാം എന്നും പറയാവണ്ടു”. പുരാത 
ി 1൭ നകാലത്തു" വാണിജ്യത്തിലേരപ്പെട്ടിരുന്നവക്ക്'” കപ്പല്യാത്ര 

സഹായകരമായിരുന്നതിനാല് പവാണിജ്യവാതങ്ങാം എന്നും 

അവയ്യച പേരുണ്ടായി. 
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തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് കാലവര്ഷക്കാഠറ 

സുസ്ഥിരവാതങ്ങാം ഗതി മാറി വീശുന്നതാണു'” കാല 

വഷക്കാറവകഠം. തെക്കുകിഴക്കന് വാണിജ്യവാതങ്ങഠം മദ്ധ്യ 

രേഖയ്മച വടക്കു കടക്കുമ്പോഠം, അവയുടെ ഗതി മാവകയും 

തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് കാലവഷക്കാററായി പരിണമിക്കുകയും 

ചെയ്യുന്നു. ഇതു സമുദ്രത്തിനു മിതേകൂടി വീശുന്നതുകൊണ്ടു, 

മേഡങ്ങളേയും കൊണ്ടുവരുന്നു. കരയില് അതിന്െറ മാഗ്ശുത്തില് 

മലകഠം ഉണ്ടെങ്കില്, അവ കാററിനെ തഴുത്തുനിവത്തി മഴ പെ 

യ്്കിക്കുന്നു. കേരളത്തില് കാലവഷം (ഇടവപ്പാതി) ഉണ്ടാകുന്നതു 

തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് കാലവഷക്കാററ്” വീശുന്നതുകൊണ്ടാണു”. 

വടക്കുകിഴക്കന് വഷപാതക്ങം 

ഇതും സുസ്ഥിരവാതത്തിനെറ ഗതിമാററം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന 

താണു”. ഈ കാറവകഠം വടക്കുനിന്നാണു തുടങ്ങുന്നതു”. എ 

ന്നാല്, ഭൂഭമണംകൊണ്ടു” പടിഞ്ഞാറോട്ടേക്കു ചരിഞ്ഞു വീശുന്നു. 

ഇവയും സമുദ്ൂത്തില്ക്കൂടി വിശുന്നതാകയാല്. നീരാവി കൊണ്ടു 

വരുന്നു. കരയിലേക്കു കടക്കുമ്പോഠം, മലകാം തടുത്തുനിവത്തിം, 

മഴ പെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. കേരളത്തില് തലാവഷം കിട്ടുന്നതു വടക്കു 

കിഴക്കന് കാലവഷക്കാറവകഠം മൂലമാണു. 

കരക്കാററ് 
പകല് സൂര്യോഷ്ണ്ുും കൊണ്ടു കരയും ജലാശയങ്ങളും ചൂഴ 

പിടിക്കുന്നു. കര വേഗത്തില് ചൂടുപിടിക്കുകയും വേഗത്തില് 

തണുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജലം സാവധാനത്തിലേ ചൂഴുപിടിക്ക 

യ്ൂള്ള. വളരെ സാവധാനത്തിലാണു'”' തശഞുക്കുന്നതു"'. സൂര്യാ 

സ്തമനശേഷം കരയിലെ ചുഴ വേഗം കുറയുകയും, അതുകൊണ്ടു" 

അതിനടുത്തു കിടക്കുന്ന വായു തണുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എ 

ന്നാല്, ജലാശയത്തിലെ വെള്ളം സാവധാനത്തില് തണുക്കുന്നതു 

കൊണ്ടു”, അസ്തമനത്തിനുശേഷവും വെള്ളം ചൂടു്ളതായിരിക്കും. 

അതുകൊണ്ടു? അതിന്െറ മുകാഠപ്വരപ്പിനടുത്തു കിടക്കുന്ന വായു 
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വും ചൂടുള്ളതായിത്തന്നെ ഇരിക്കും. ചുടുള്ള വായു വികസിച്ചു” 

മദം കുറയുന്നതിനാല്, മേലോട്ടു" തഉയരുകയ്യം., അങ്ങനെയ്യണ്ടാ 

കുന്ന സ്ഥാനത്തേക്കു കരയില്നിന്നു കാററ് പ്രവഹിക്കുകയും 

ചെയ്യുന്നു. ഇതാണു കരക്കാററ്. 

കടല്ക്കാററാ 
സൃര്യോഷ്ണുത്താല് കരയം ജലാശയങ്ങളും ചുടാകുമെന്നു പറ 

ഞ്ഞുവല്ലോ. കര വേഗത്തില് ചൂടുപിടിക്കുന്നു . എന്നാല്, 

ജലാശയത്തിലെ - (കടലിലെ) വെള്ളം വേഗത്തില് ചൂടുപിടി 

ക്കുന്നില്പ. കര ചൂടുപിടിക്കുമ്പോഠം, അതിന്െറ ഉപരിതലത്തീ 

നടുത്തു കിടക്കുന്ന വായു കൂടപിടിച്ചു വികസിച്ചു മേലോട്ടുയ 

രുന്നു. ഈ സമയം കടലിലെ ജലത്തിനടുത്തുള്ള വായു ചൂട 

കുറഞ്ഞതും. മദുംകൂടിയതുമായതുകൊണ്ടു”., ഈ വായു കടലില് 

നിന്നു കരയിലേക്കു വീശുന്നു. ഇതാണു” കടല്ക്കാററ്. 

കാററിന്െറ ശക്തി 
നമ്മുടെ ജിവസന്ധാരണത്തിനും, മഴ പെയ്യിക്കുന്നതിനുംം 

കാലാവസ്ഥ സുഖകരമാക്കുന്നതിനും, വായയ സഹായകരമാണും 

എന്നാല് വായു ക്ഷോഭിച്ചാല് വരുത്തിക്കൂട്ടുന്ന കഷ്ടനഷ്ടുങ്ങഠം 

വളരെയായിരിക്കും. വ൯മരങ്ങളേയും കെട്ടിടങ്ങളേയും മറിച്ചു 

ന്നതിനുള്ള ശക്തി കൊടുംകാററിനുണ്ടു”. അതിഭാരമുള്ള കപ്പ 

ലുകഠം ചിലപ്പ്പോഠം കാററിനെറ ശക്തികൊണ്ടു തകന്നു” സമുദ്ര 

ത്തില് താഴന്നു പോകുന്നു. 

സാധാരണ കാററ് പലതരത്തിലും പ്രയോജനകരമാണു”. 
പണ്ടു ' കാററിന്ദെറ സഹായത്താല് കപ്പ്റലുകഠം ഓടിച്ചിരുന്നു. 

ഇക്കാലത്തും പത്തേമാരി, വലിയ വഞ്ചികഠം എന്നിവ കാററി 

നെറ ശക്തികൊണ്ട്” ഓടിക്കുന്നുണ്ടു”. ജലശക്തി ഉപയോഗി 

ച്ചു യന്ൂങ്ങാം നടത്തുന്നതുപോലെ, കാററിന്െറ ശക്തികൊ 
ണ്ടും യന്ൂങ്ങാം നടത്തുന്നുണ്ട്. 

ടോ ടട 



അദ്ധ്യായം 1 

എ]ിവ്വണ)ലങ്ങറ 

൧. സസ്യജിവിതം 

പാഠം 1 

വളകങ്ങ 

സസ്യങ്ങഠംക്കു ജീവനുണ്ടോ? സസ്ുകങ്ങളും ജത്തുക്കളം 

തമ്മിലുമളു വ്ൃത്യാസങ്ങളെന്തൊക്കെയാണു"? എന്തിനാണു 

സസ്യശ്ങാംക്കു പച്ച നിറം? സസ്യങ്ങാം ശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? 

സസ്യങ്ങാംക്കു ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണോ? എങ്ങനെയാണു് 

സസ്യങ്ങഠം അവയ്ക്കരാവശയമുള്ള ഭക്ഷണം ശേഖരിക്കുന്നതു”? ഈ 

ചോദ്യങ്ങളില് ചിലതിനെറ ഉത്തരം നിങ്ങാംക്കറിയാമല്ലൊ. 

സസ്യങ്ങാംക്കു ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണെന്നു തിച്ചുയാണു'. 

മണ്ണില് വളങ്ങാം ചേത്താല് സസ്യം കൂടുതല് നന്നാവുന്നുണ്ടല്ലോ. 

നല്പ ഭക്ഷണം കൊടുത്താല് ഒരു കുട്ടി നന്നായി വളരുന്നതു 

പോലെ, നല്ല വളങ്ങാം ചേത്താല് സസ്യങ്ങഠം നന്നാവുന്നു. 



ലം 

സസ്യങ്ങളുടെ ആരോഗ്യപൂണ്ണമായ വളച്ചു വളങ്ങ്ഠം 

ചേക്കുന്നു. സസ്ൃശരീരത്തില് കാര്ബണ്, ഫൈഡ്രജന, ഓക്സി 

ജന്, നൈട്രജന്, ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാസ്യം, സോഡിയം 

മുതലായവ പചേന്ന സംൃക്തങ്ങളാണുള്ളതു”. സസ്യങ്ങഠം 

ഇപ്പറഞ്ഞ വസ്തുക്കളുടെ ലായനികാം മണ്ണില്നിന്നു” വലിച്ചചെ 

ടുത്തു” വളരുന്നു. അപ്പ്ോഠം മണ്ണില് സസ്യജീവിതത്തിനാവശ്യ 

മായ ഇത്തരം വസ്തക്കഠം കുറയുന്നു. ഇങ്ങനെ, കുറയുന്ന വസ്ത 

ക്കഠം മണ്ണിനു നല്ല്ാനാണു” വളങ്ങഠം ചേക്കുന്നതു?. സസ്യവജ 

ചചയ്യ്ട് മേല്പറഞ്ഞ ഒട്ടനവധി വസ്തക്കഠം ആവശ്യമായതിനാല്, 

ഇതെല്ലാം അടങ്ങിയ വളങ്ങളാണു” ഉപയോഗിക്കേണ്ടതു?. പച്ചി 

ലവളങ്ങാം, ചാണകം മുതലായ പ്രകൃത്യാ ഉള്ള വളങ്ങഠക്കു 

പുറമേ പല കൃത്രിമവളങ്ങളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടു'. 

വളങ്ങളെ പ്രാകൃതികമെന്നും കൃത്രിമമെന്നും രണ്ടായിത്തി 

രിക്കാം. പച്ചിലവളം; കന്നുകാലികളുടെ ചാണകവും മുത്രവും, 

മത്സ്യവളം, വെണ്ണൂീര് (ചാരം) എന്നിവ പ്രാകൃതികവളങ്ങാംക്കും, 

അമോണിയംഫോസ്ഫേററ്,. അമോണിയംസല്ഫ്േററ് എ 

ന്നിവ കൃത്രിമ വളങ്ങാംക്കും ഉദാഹരണങ്ങളാണു. 

തുടച്ചയായി സസ്ൃങ്ങാം വളരുമ്പോഠം മണ്ണ്ണില് വളങ്ങാം 

കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞു വരുന്ന. ഇതിനെറ ഫലമായി മണ്ണിന്െറ ഫല 

പുഷ്ടി കുറയുന്നു. നൈട്രജന്, ഫോസ്ഫറസ്, പൊട്ടാസ്യം 

എന്നീ മൂലകങ്ങളാണു” പ്രധാനമായും കുറയുന്നതു”. അതിനാല്, 

ഈവക സാധയങ്ങളടങ്ങിയ കൃത്രിമ വളങ്ങഠം ചേത്തും, കന്നു 

കാലികളുടെ ചാണകം, പച്ചിലവളം എന്നിവ ചേത്തും, പയ 

വവഗ്ഗത്തില്പ്പെട്ട ചെടികഠം നട്ടു വളത്തിയും, ഈ കുറവു 

പരിഹരിക്കാം. 

പലതരം വളങ്ങളേപ്പുററി ഇവിടെ കുറച്ചൊന്നു പരിശോ 

ധിക്കാം. 



യം 

കുന്നുകാലിവളം 

കന്നുകാലികളുടെ ചാണകം, മുത്രം എന്നിവ ചേന്ന വള 

ങ്ങളെ കന്നുകാലിവളമെന്നു പറയുന്നു. 

എളുപ്പത്തിലും ധാരാളമായും കിട്ടുന്ന വളമാണിതു. മണ്ണ്ണി 

നെ ഫലപൃഷ്ടിയുള്ളതാക്കാനും അതില് വളരുന്ന സസ്യങ്ങാഠംക്കു” 

ആരോഗ്യവും, വളച്ചുയും നല്ല്രാനും ഈ വളത്തിനു കഴിയും. 

വളം കുറച്ചു പഴകി ജീണ്ണിച്ച തിനുശേഷം ചേക്കുന്നതാണു" 

നല്പതു”. വളം ജീണ്ണിക്കുമ്പോഠം ഉണ്ടാകുന്ന ചൂടും രാസപരി 
& ര] ണാമങ്ങളും സസ്യവളച്ചഷ്ലചൂ നല്പതാണു'. 

കമ്പോസ്വളം 
ററ 

പറമ്പില് ഒരു കുഴി കഴിച്ചു അതില് ഉണങ്ങിയ ഇലകഠാം, 

പച്ചിലകാം, വീടുകളിലെ ചപ്പുചവവകഠം, ചാണകം മുതലായ 

വ ഇട്ട നല്പപോലെ അമത്തി മീതെ കുറെ മണ്ണിട്ട മൂടുക. ഇടയ്ക്ക 

ടസ്്്്” വെള്ളം ഒഴിച്ചു”, നനച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാല് കുറേആഴ്ട്, 

കഠംക്കുള്ളില് എല്പാ സാധനങ്ങളും ജീണ്ണിച്ച നപ്പ വളമായിതീ 

ന്നിരിയ്യചാ. ഇതിനെ കമ്പോസ്റ്റു, വളം എന്നു പറയുന്നു. 

കൃത്രിമ പളത്മര്ം 

സിന്ദ്രിയിലും ആലുവായിലെ “ഫാക്ട്” കമ്പനിയിലും 

രാസവളങ്ങഠം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടു. സോഡിയം നൈട്രേററ്, 

കാത്സിയം നൈട്രേററ്, അമോണിയം സാംഫേററ്', പൊട്ടാസ്യം 

സാംഫേററ്, നൈട്രോലൈം എന്നിങ്ങനെ പല വളങ്ങളും 

കൃത്രിമമായുണ്ടാക്കുന്നു. നൈടജന് കലന്നതാണു” (നൈട്രേറവ 

കളാണ്) മിക്ക വളങ്ങളും. വായുവില് ധാരാളം (30%) നൈട 

ജനുണ്ടെങ്കിലും ആ നൈട്രജനെ ഭക്ഷണമായി ഉപയോഗിക്കു 

വാന് സസ്പുകങ്ങാംക്കു സാഭ്ധ്യമല്പ. രസതന്തൂുപരമായി, വായു 

വിലെ നൈടജനെ വേറേ ചില വസ്തക്കളുമായി സംയോജി 



ചറ. 

പ്പിച്ചിട്ടാണു്' കൃത്രിമ വളങ്ങഠം അധികവും ഉണ്ടാക്കുന്നതു”. 

വ്യവസായശാലകളില് ഉപയോഗശൂന്യമായി ശേഷിക്കുന്ന ചില 

വസ്തുക്കളേയും (മദാഹരണത്തിനു* ഇരുമ്പു നിമ്മാണശാലയിലെ 

“സ്റ്ാഗ്? എന്ന വസ്ത്ര) വളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടു. 

പച്ചിലവളം ര് 

കൊഴിഞ്ഞില്, സെസ്ബേനിയ, ശീമക്കൊന്ന മൃത 

ലായ അനവധി സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകളും ചെവശാഖകളം പച്ചി 

ചിത്രം 165. പയറിന്െറ മൂലാര്ബുദങ്ങാം 
൧. 5: വേരുകളും മുലാര്ബുദങ്ങളും. 

ലവളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. പയവവഗ്ഗത്തില്പ്പെട്ട ചെടിക 

ളൂടെ (1. ഇന്നേ) വേരുകളില് വേര്മുഴകഠം അഥവാ മൂലാര്ബുദ 
ങ്ങഠം (100 ൩0 ഠ്ഡ൦ട) കാണാം. ഈ വേര്മുഴകളില് ഒരുതരം 

ബാച്ലീരിയ (അണുസസ്യം) ഉണ്ടു”. ഈ അശരുകങ്ങാം വായ്യ 
വിതനിന്നു നൈട്രജന് എടുത്തു”, നൈട്രജന് അടങ്ങിയ ലവണ 
ങ്ങഠം മണ്ണില് ചേക്കുന്നു. അങ്ങിനെ പയവവഗ്ഗത്തില്പ്പെട്ട 



ചരം 

ചെടികളുടെ വളച്ചകൊണ്ടു”, മണ്ണില് നൈട്രജന് ഉള്ള വള 

ങ്ങാം വദ്ധിക്കുന്നു. 

വളങ്ങളേപ്പററി പറയുമ്പോഠം, പ്രധാനമായും വായുവിലെ 

നൈടജനെപ്പററിയാണു പഠിയഷ്ക്കേണ്ടതു”. വായുവിലുള്ള നൈട 

ജനെ പയവവഗ്ശുത്തില്പ്പെട്ട ചെടികളുടെ സഹായത്താല് 

വലിച്ചെടുക്കുന്ന വെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. എന്നാല്, അതേ സമ 

യത്തുതന്നെ, സസ്യങ്ങഠം ചീിഞ്ഞഴുകുന്നതിനേറയും മറ൨ം ഫല 

മായി നൈട്രജന് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടു'. ഇങ്ങനെ വായ്യ 

വിലുമമ നൈട്രജന് മണ്ണിലേയ്മകം സസ്യത്തിലേയ്യചം വരുന്ന 

തിനും വീണ്ടും സസ്യം ജീണ്ണ്ിക്കുമ്പോഠം വായുവിലേയ്യചു നൈട 

ജനെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനും നൈട്രജന് സൈക്കിഠം (വനഠളേ 

൦1൦) എന്നു പറയുന്നു. 

വാഠം 

ഇലസേച്നം 

കൃഷിഭൂമിയില് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം എത്തിച്ചുകൊ 

ടക്കുന്നതിനാണു” ജലസേചനം എന്നു പറയുന്നതു”. കേരള 

ത്തില് ആണ്ടില് ശരാശരി 120 അംഗുലത്തോളം മഴ പെയ്യുന്ന 

ണ്ടെങ്കിലും, മഴക്കാലത്തു പെയ്യ വെള്ളം മുഴുവന്, കുത്തി ഒലിച്ചു 

പോയി സമദൂത്തില് ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നതു”. കേരളത്തില് 

25 ലക്ഷം ഏക്കര് ഭൂമി നെല്കൃഷിക്കു പററിയതായുണ്ടു'. 

ഇതില് 1954 ലക്ഷം ഏക്കര് ഭൂമിയില് മാത്രമാണു” നെതകടഷി 

ചെയ്യുന്നതു”. ഇതില് 8“11 ലക്ഷം ഏഏക്കറിനുമാത്രമേ ഏതെ 

ക്രിലും വിവയത്തിലുള്ള ജലസേചനസൌകര്യങ്ങഠം ഉള്ള. ഇനി 

യം പല സ്ഥലത്തും ജലസേചനസൌകര്യം വദ്ധിപ്പിക്കാ൯ 

കഴിയ്യം. അങ്ങിനെ ഒരുപ്പൂ നിലങ്ങളെ ഇരുപ്പു യിലങ്ങളും, 



൫: 

ചിലപ്പ്യോഠം മുപ്പ നിലങ്ങളുമാക്കി മാററാം. ഇന്നു കേരളത്തില് 

ഉദ്ദേശം 8592 ലക്ഷം ടണ് അരിയേ ഉല്ലാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുള്ള. 

ജലസേചനസൌകര്യം വദ്ധിപ്പിച്ചാരു, ഇനി നമുക്കാവശ്യമുള്ള 

ഒരു ഏഴു ലക്ഷം ടണ് അരികൂടി ഇവിടെ ഉല്ലാഭിപ്പിക്കുവാ൯ 

കഴിയ്യം. 

കൃഷിക്കു വെള്ളം എത്തിക്കുന്നതു പല വിധത്തിലാണു”. 

ചെറിയ കിണര്, കുളം എന്നിവയില്നിന്നദു വെള്ളം കൈകൊ 

ണ്ടും കാളകളെക്കൊണ്ടും തുലായന്ൂങ്ങാം (ഏത്തം) ഉപയോ 

ഗിച്ച്” തേവുക, തോടുകളില് ചിറകെട്ടി, വെള്ളം തടഞ്ഞു 

നിത്തി, കൃഷിക്കു ഉപയോഗിക്കുക മുതലായ സസ്പ്പൃദായങ്ങഠം 

നിങ്ങഠം കണ്ടിരിയ്ലചാം ഈ മാതിരി വളരെ അധികം ടഭ്രമി ജല 

സേചനം ചെയ്യുക എളുപ്പമല്ല. 

കുറേക്കൂടി അധികം നിലത്തു വെള്ളം എത്തിക്കാനുള്ള 

ചില ചെറകിട പദ്ധതികളണ്ടു'. എണ്ണയോ ഇലക്ടിസിററി 

യോ ഉപയോഗിച്ചു”, പുഴവക്കിലുള്ള ഉയന്ന ഭൂമികളിലേക്കു” 

വെള്ളം പമ്പുചെയ്തു്' എത്തിക്കുന്നതും, ചെറിയ അണക്കെട്ടുകളും 

മറവും കെട്ടി വെള്ളം ചെവതോടുകാഠം മുഖേന വയലുകളിലെ 

ത്തിക്കുന്നതും ചെറവകിട പദ്ധതികളില് പെടുന്നു. നമ്മുടെ 

നാട്ടില് വലിയ ജലസേചനപഭ്ധതികളമുണ്ട്. . മലമ്പുഴ, വാള 

യാര, മംഗലം, വാഴാനി, പിച്ചി, ചാലക്കുടി, തോട്ടപ്പള്ളി, 

നെയ്ക്കാര എന്നീ സ്ഥലങ്ങളില് ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ പദ്ധതി 

കളുടെ പ്രവൃത്തി മിക്കവാറം പൂത്തിയായിരിക്കയാണു”. ഇനി 

ഡ്യം ഇത്തരം പുതിയ പദ്ധതികഠം ആരംഭിക്കുന്നു മുണ്ടു”. 

എല്ലാതരം കൃഷിക്കും വെള്ളം അത്യാവശ്യമാണു”. സസ്ൃ 

ഞ്ങജാംക്കു വെള്ളത്തില് അലിഞ്ഞുചേര്ന്ന ഭക്ഷണമേ മഴ്ണ്ണില് 

നിന്നു വലിച്ചെടുക്കാന് കഴിയ്യ. മണ്ണില് എത്രതന്നെ വളം 

ചേത്താലും ആ വളം സസ്ൃത്തിനുപയുക്തമാവണമെങ്കില്, 

വെള്ളം വേണം. അതാണ് ജലസേചനത്തിനെറ പ്രാധാന്മും. 



പ്ര. 

നാട്ടിലും കാട്ടിലും പെയ്യുന്ന മഴവെള്ളം മുഴുവനും പുഴകളി 

ലൂടെ കടലിലേക്കു വിടാതെ, ഇടയ്ക്കരിടയ്യച്ച കെട്ടി നിവത്തി, കൃഷി 

ഭൂമിക്കു ഉപയോഗപ്രദമാക്കിത്തിക്കാ൯ ജലസേചനപദ്ധതികഠം 

സഹായിക്കുന്നു. 

ജലനിഷക്രമണം 
കടലോരത്തും കായലരികത്തുമു്ള വെള്ളം നിറഞ്ഞു കിട 

ക്കുന്ന വിശാല പ്രദേശങ്ങളില്. നിന്ന കൃഷിക്കു പററിയ 

വിധം, വെള്മം നീക്കംചെയ്യുക എന്നതു” വയലുകളിലേക്കു* 

വെള്ളം എത്തിച്ചകൊളടുക്കുന്നതുപോലെതന്നെ പ്രധാനമാണു. 

അധികം ആഴമില്ലാത്ത കായലില് കെട്ടിനില്ല്തന്ന വെള്ളം പമ്പു 

ചെയ്തു കളഞ്ഞീട്ടാണു”' കോഠംക്കൃ,ഷഷി ചെയ്യുന്നതു. കുട്ടനാട്ടി 

ലേയും മറവം സെല്കൃഷിക്കു്” ജലസേചനമപ്പ, ജലനിഷ്ക്രമണ 

മാണു” പ്രധാനമായി വേണ്ടതു”. 

ആയിരക്കണക്കില് ഏക്കര സ്ഥലത്തു കെട്ടിനില്ലന്ന വെ 

കളത്തില് വരമ്പുകാഠം (ചിറകഠം) കെട്ടി, വെള്ളം പമ്പുചെയ്തു 

കളതഞ്ഞിട്ടാണു”, കുട്ടനാട്ടിലും മറ൨ കോഠംനിലങ്ങളിലും കൃഷി 

ചെയ്യുന്നതു. ചക്രംവച്ചുംം കൈകൊണ്ടും വെള്ളം തേവിക്കള 

യാവണ്ടെങ്കിലും, അടുത്തകാലത്തായി എഏഎഞ്ചി൯ വച്ചാണു” 

സാധാരണയായി വെള്ളം വററിക്കുന്നതു”. 

കേരളത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങളില് നെല്ക്കൃഷിക്കു ജല 

സേചനംപോലെതന്നെ ജലനിഷ്ക്രമണവും പ്രധാനമാണെന്നു” 

റ ില; $ ഇതില്നിന്നു മനസ്സ്സ ലാകുന്നുണ്ടല്ലോ 

വാഠം 3 

കേരളത്തിലെ ചില വിളവുകര 

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ഉല്ലന്നങ്ങളില് ചിലതാണു യെല്ല്, 

നാളികേരം, മരച്ചീനി എന്നിവ. 



കര്... 

ഇവിടെ ഒരു കൊല്ലത്തില് മൂന്നു തവണ നെല്ക്ടഷി ചെ: 

യ്്ന്ന സ്ഥലങ്ങളു മുണ്ട. 

നേരിട്ടു വയലില് വിത്തു വിതയ്യട്ുന്നതിനു പുറമേ, ആദ്യം 

വിത്തുപാകി മുളപ്പിച്ചു, കുറെ പ്രായമാകുമ്പോഠം അതു പറിച്ചു, 

നടുന്ന ഏപ്പ്യാടും, നെല്ക്ക,ഷിയില് സവ്വസാധാരണമാണു്'. 

വിവിധസ്വഭാവത്തോടുകൂടിയ പലതരം നെല്ലണ്ടു . മട്ടി 

നും ഭവ കൃതിയ്യചം പററിയ വിത്തു” ഓരോ സ്ഥലത്തു കൃഷി 

ചെയ്യുന്നു. പൊന്നാര്യന്, ആര്യന്, തവളക്കണ്ണനു, ജീരകച്ച, 

മ്പാവു”, വട്ടന്, മോടന്, കഴമ എന്നിങ്ങനെ പല പേരുകളാണ് 

വിത്തുകാംക്കു'” ഉള്ളതു”. 

നിലം നന്നായി ഉഴുതു ശരിപ്പെടുത്തി, വരമ്പുകളിട്ടു, വെ 

ളം പാകത്തില് കെട്ടിനിവത്തി, ഞാവകാഠം പറിച്ച നടുന്നു. 

ഇങ്ങനെ നടുന്നതിനു മുമ്പു് ചാണകം, വെഴ്ണ്ണിറ', പച്ചിലകഠം 

എന്നിവ ധാരാളം ചേക്കണം. രണ്ട മാസം മുതല് ആറ മാസം 

വരെയും ചിലപ്പ്ോഠം കൂടുതലും മൂപ്പുള്ള വിത്തുകളണ്ടു. 

നെല്ച്ചെടികളുടെ ഇടയില് വളരുന്ന കളകഠം പറിച്ചു 

നീക്കംചെയ്യുണം. വയലില് വെള്ളം എപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ളി 

ത്തോളം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ചില സ്ഥലങ്ങളില് വെള്ളം 

കെട്ടിനിറത്തി ചളിയാക്കാതെ നെല്ല വിതക്കാരണ്ട്. ഇതിനെ 

“പൊടിയില് വിത? എന്നു പറയും. 

കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് തെങ്ങുകൃഷി. ആദ്യം 

നല്പ തേങ്ങകഠം എടുത്തു മുളപ്പിച്ചും തൈകഠം പതിനഞ്ചു വാര 

യോളം ഇടവിട്ടുണ്ടാക്കിയ കുഴികളില് നടുന്നു. കഴിക്കു സുമാര് 

മൂന്നടി ആഴവും വീതിയും നീളവും വേണം. നല്ല വിത്തുകഠം 
ഉപയോഗിച്ചാല് നല്ല തെങ്ങുകളണ്ടാകും. 

മരച്ചീനി ഇന്നു കേരളത്തിലെ മുഖ്യാഹാരസാധനങ്ങളില് 

ഒന്നായിത്തിന്നിരിക്കുകയാണു”. കുന്നി൯ചരിവുകളം, ചരല്. 
നിറഞ്ഞ പറമ്പുകളും, മരച്ചീനിക്കഷിക്കു പററിയതാണു. 



ചിത്രം 16. ആഹാരവസ്തക്കാം__കിഴങ്ങുകഠം. 

കട മരച്ചീനി. --മധുരക്കിഴങ്ങ”. 

തേങ്ങയില് നിന്ന” എടുക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയും മരച്ചീനി 

യില്നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന സ്റ്ാരച്ചം (അന്നജം കഞ്ഞിപ്പശ] ചില 

വ്യവസായങ്ങാഠംക്കാവശ്യമുള്ള പദാത്ഥങ്ങളാണു'. 

ര്വാഠം 4: 

കുൃഷിപര്യയം 

ഒരു സ്ഥലത്തു” ഏതു സമയത്തും ഒരേ കൃഷി ചെയ്യുക എന്ന 

താണു, നമ്മുടെ പഴയ പതിവു്. ഇതു ശാസ്ത്രീയമായി അത്ര 

ശരിയല്ല. 

ഒരു സ്ഥലത്തു” ഒരു കൊല്ലം മരച്ചീനി കൃഷിചെയ്തു എന്നു 

വയ്യചുക. പിറേറക്കൊല്പം മരച്ചിനിയല്പ, ഒരു പക്ഷേ, പയറോ 
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ഉഴ്ുന്നോം, കൃഷിച്ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്പതു”. ഇതങ്ങനെ വഷം 

പതി വിളവുകഠം മാററിയാലെന്താണു” ഗുണം? ഒരേ വിളവെ 

ടുക്കുമ്പോഠം, മിക്കവാവം ഒരേതരം വളങ്ങളാണു മണ്ണില്നിന്നു 

നഷ്ടപ്പെടുന്നതു”. മറെറാരു വിളവാണുമ്മതെങ്കില്, ആ വിളവി 

നാവശ്യമായ വളവും വ്ൃത്യസ്തമായിരിക്കും. ആ നിലയ്ക്ക്” പല 

യിനം വിളവുകാഠം മാറിമാറിക്കു,ഷിചെയ്യുന്നതു നല്പതാണു'. 

പയവവഗ്ശത്തില്പ്പെട്ട സസ്യങ്ങഠം കൃഷിചെയ്യുന്നതു നല്ല 

താണെന്ന', ഇതിനുമുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചുവല്ലോ. പയവവഗ്ശുത്തിലെ 

ചെടികളുടെ വേരുകളിലെ, മൂലാര്ബുദങ്ങളിലുള്ള അണുജിവി 

കഠാക്കു” വായുവിലുള്ള നൈട്രജനെ മണ്ണിലേക്കു കൊണ്ടുവരാനുള്ള 

കഴിവുള്ളതുകൊണ്ടു” മണ്ണു കൂടുതല് ഫലപുഷ്ടിയുള്ളതായിത്തിരുന്നു. 

മാറിമാറി കൃഷിചെയുന്നതിനെയാണു", കൃഷി പര്യയം 

അല്ലെങ്കില് വിളവു മാററം (1012010൩ വ് 07005) എന്നു പറയു 

ന്നതു”, 

വാഠം 9 

ചെടികളുടെ രോഗങ്ങറം 
മനുഷ്യക്കു രോഗം പിടിപെടാവണ്ടു”. കന്നുകാലികാം, 

കോഴികഠം എന്നിവയേയും രോഗം ബാധിക്കാഠണ്ടു?്. ചെടി 

കളേയും പലതരം രോഗങ്ങാം ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നദ നമുക്ക് 

അറിയാം. പുഴുക്കഠം, ചാഴി, വണ്ടു” എന്നിങ്ങനെ ചെടികളെ 

ദ്രോഹിക്കുന്ന പല ക്ഷുദ്രജീിവികളമുണ്ടു. 

മുളച്ചുവരുന്ന ഒരു ചെടിയെ, അല്ലെങ്കില് തളിത്തുവരുന്ന 

ഇലകളെ, ആത്തിയോടുകൂടി ഭക്ഷിക്കുന്ന പലതരം പുഴു ക്കളണ്ടു”. 

ഏതു ചെടി പരിശോധിച്ചാലും, ഈ മാതിരി ഒരു പുഴുവിനെ 

ഡ്യെങ്കിലും കാണുക സാധാരണമാണ്. 



6൨. 

അണുജിീവികാം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില രോഗങ്ങളണ്ടു?. കരി 

മ്പു”ം നെല്ല” എന്നിവ ചില സന്ദഭങ്ങളില് അണുജീവികളുടെ 

ചിത്രം 17. സസ്ൃശത്രുക്കളായ കീടങ്ങാം 

൧. കാഴഭദാമൃഗവണ്ടു” (ചെള്ള). 23 നെല്ലിലെ ചാഴി. 

പ്രവത്തനഫലമായി രോഗബാധിതമാകാവണ്ടു”. തെങ്ങിനേറയും 

മറവം കൂമ്പു തിന്നു നശിപ്പിക്കുന്ന ചില വണ്ടുകളണ്ടു”. സസ്ൃ 

ങ്ങളെയാകെ നശിപ്പിക്കുന്ന ലോക്കസ്ററ് (വെട്ടുകിളി മുത 

ലായ പ്രാണികളമുണ്ടു. 

ഇവയെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള വഴി എന്താണു്”? സസുകങ്ങ 

ളില് പലതരം ഓഷധങ്ങാം തളിക്കാവണ്ട്. കവുങ്ങുകാംക്കു” 

(അടയ്ക്കാമരം) വരുന്ന മാഹാിരോഗത്തിനു” പലതരം മരുന്നു 

കഠം തളിക്കുന്നതു സാധാരണമാണ്. അതുപോലെതന്നെ പുഴു 

ക്കളേയഷൃം പ്രാണികളേയുൃം നശിപ്പിക്കുവാന് ഗാമക്സി൯ മുതലായ 

മരുന്നുകഠം സസ്യങ്ങളില് വിതവക പതിവുണ്ട്. 

ഓരോ സസ്യത്തേയും നശിപ്പിക്കുന്ന ചില പ്രത്യേക 

പ്രാണികളണ്ട". ഗന്ധകം; തുരിശു" (ഠാ 01012൦) എന്നി 

വ നപ്പ പ്രാണിസംഹാരികളാണു' ഏററവും എളുപ്പത്തിലും 



ന 

വിപുലമായ തോതിലും പ്രാണികളെ നശിപ്പിയ്ലചഛുവാ൯ ഡി. ഡി. 

ടി. എന്ന പ്രാണിസംഹാരി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടും പരിഷഫ്ക്ുത 

ളള റ 

ചിത്രം 18. നെല്ലിലെ പുഴുവിന്െറ ജീവിതചരിതം 

3--വ്ൃഷം 4--ശലഭംം 

രാജ്യങ്ങളില് വിമാനങ്ങളില്നിന്നു” ഇത്തരം ഓഷധക്ങാം പാട 

ത്തു തളിക്കാവണ്ടത്രെ. 

സസ്ൃത്ങാംക്ക്” രോഗങ്ങാം വന്നാലതു ചികിത്സിച്ചു ഭേദ 

പ്പെടു ത്താന് തക്കതായ പല ഓഷയധങ്ങളും ഇന്നു കണ്ടുപിടിക്ക 

പ്പേട്ടിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും, ആരോഗ്യമുള്ള സസ്യങ്ങളുണ്ടാവാന്, 

നാല്പ വിത്തുകാം ഉപയോഗിക്കുകയാണു” പ്രാഥമികമായി വേണ്ട 

തു”, വേണ്ടത്ര നല്പ വിത്തുകഠം ഉപയോഗിക്കാത്തതിനെറ ഫല 

മായം, സസ്ൃശ്ങാംക്കു വേണ്ടവിധം വളവും മറവം ചേക്കാത്തതി 

നെറ ഫലമായുമാണു'' രോഗങ്ങാം മിക്കപ്പോഴും പിടിപെടുന്നതു". 

ആ സ്ഥിതിക്കു" നല്ല വിത്തുകളും, ഓരോ സസ്ൃത്തിനും മണ്ണിനും 

പററിയവ'"ധം വേണ്ട വളങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാന് കഴിഞ്ഞാല് 

മിക്ക രോഗങ്ങളും തടയാന് കഴിയും. 
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8 ഇനത്തുഴിവിതം 

വാഠം 1 

മക്തപചരിവാഹം 

നിങ്ങഠം ഓടുമ്പോഠം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം വളരെ വേഗ 

ത്തില് സ്തുന്ദിക്കുന്നതു" അനുഭവമാണല്ലോ. ഹൃദയം എല്ലാജ്ക്കോഴും 

സങ്കോചിക്കുകയും വികസിക്കുകഡ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 

ഇതിനാണു ഹൃദയസ്സുന്ദനമെന്നു പറയുന്നതു”. ഹൃദയം എന്തി 

നാണു” സ്പന്ദിക്കുന്നു"? ശരീരത്തില്ക്കൂടി രക്തം എപ്പോഴും 

പ്രവഹിക്കുന്നു. ഹൃദയം രക്തത്തെ 'പമ്പു'ചെയ്യുന്നതുകൊ 

ണ്ടാണു” രക്തം പ്രവഹിക്കുന്നതു. പുഴകളില്നിന്നും കിണറുക 

കില്നിന്നും ഏഎഞ്ചിന്വച്ചു വെള്ളം വയലുകളിലേക്കു പമ്പു 

ചെയ്യുന്നതുപോലെ, ഹൃദയം രക്തക്കുഴലുകളില്ക്കൂടി രക്തത്തെ 

പമ്പുചെയ്യതൂു ശരീരത്തിന്െറ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അയയ്യകുന്നു. 

ശരീരത്തിന്െറ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വേണ്ട പോഷകാംശങ്ങളും 

ഓഷ്ണിജനും എത്തിക്കുന്നതു രക്തമാണു'. 

മനുഷ്യനില് മാത്രമപല്പം പക്ഷികാം, ഇഴമുത്തുക്കാം, 

മത്ഡ്യം മുതലായ ജത്തുക്കളിലും രകതസത്ചാരമുണ്ടു'”. 

ഹൃദയം, രക്തക്കുഴലുകഠം, ഇവയാണു” രക്തസഞ്ചാര 

ത്തിനുള്ള അവയവങ്ങാം. നാലു” അറകളാണു” ഹ്ൃദയത്തിലു 

ളതു”,. ഇതില് ഇടത്തുഭാഗത്തെ രണ്ട്” അറകളില് ശുദ്ധരക്തവും 

വലത്തുഭാഗത്തെ രണ്ടു” അറകളില് അശുദ്ധ രക്തവുമാണുമ്ളതു”. 

രക്തവാഹികഠം അഥവാ രക്തക്കുഴലുകാഠം പ്രധാനമായി 

മൂന്നു വിധമുണ്ട്”. ധമനികഠം, സിരകാഠം, ലോമികകഠം എന്നി 

ങ്ങനെ അവയെ നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 
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ഹൃദയത്തില്നിന്നു രക്തം ശരീരത്തിനെറ നാനാഭാഗത്തേ 

ക്കും കൊണ്ടുപോകുന്ന രക്തക്കുഴലുകളാണു' ധമനികാഠം. അതു. 

പ ശ്വാസകോശ. 
ട്ര. ഒേള്ളിലെടലോ- 

ശ്വാസ കാ. ____ ്. ദികകള്. 
ശധമനി ൧൫൦. ലു 

[ --ശ്വാസകോ. 

ളള ഹാ സ്പ... ച് ഞ്ഞ 

രകശ റ ക റ് മഹാധമനി 
൨൭ റു പം ച്് ം 

പ . ഹൃദയത്തി. 

വലയ ൫ സസ ഇടതു- 

വശം 
വ്രഗ്ം 

റ ല്  ് പ വ ഇ കം 

സ്റ് ശരീരത്തില് 
വീവിധരാഗ അ -- 

പ 

ളിലെ ലോയി.- 
കസ൩ഗ . 

ചിത്രം 19. രക്തപരൃയനം 

പോലെതന്നെ, ശരീരത്തിന്െറ എല്പാ ഭാഗത്തുനിന്നും രക്തം 

ഹൃദയത്തിലേയ്യച കൊണ്ടുവരുന്നവയാണു സിരകാം, ശരീരത്തി 

നെറ ഓരോ ഭാഗത്തിനും രക്തമെത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന, വളരെ 

നേരിയ കുഴലുകളാണുു' ലോമികകഠം. ലോമികകഠം തമ്മില് 



ചം 

യോജിച്ചു, സിരകളായിത്തിരുന്നു. സിരകളില്കൂടി അശുഭ്ധ 

രക്തം ഹൃദയത്തിലേയ്മ് പോകുന്നു. 

വാഠം 

രക്തത്തിനൊ പ്രവര്ത്തനങ്ങ 

മനുഷ്യശരീരത്തില് രക്തപര്യയനത്തിന്െറ ആവശ്യമെ 

ന്തൊക്കെയാണു”? ശരീരത്തിന്െറ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വേണ്ട 

പോഷകാംശങ്ങളും, പ്രാണവായുവും എത്തിച്ചുകൊടുക്കുന്നതു 

രക്തമാണ്. അതുപോലെതന്നെ, അതാതിടങ്ങളില് ഉണ്ടാകുന്ന 

മലിനുവസ്തുക്കരളെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതും രക്തംതന്നെയാണു”. ഈ 

മലിനവസ്തക്കളാണു” മൂത്രം, വിയപ്പ്ു”, നീരാവി, കാര്ബണ് 

ഡയോഷഡ്ലൈഡ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളായി പിന്നീട്ട 

വിസജ്ജിക്കപ്പെടുന്നതു”. ശരീരത്തിന്െറ എല്ലാ ഭാഗത്തും ചൂടു 

ഒരേ നിലയില് നിലനിവത്തുന്നതിനും രക്തസഞ്ചാരം സഹായി 

ക്കുന്നു. 

ഇതിനെല്ലാം പുറമേ, ശരീരത്തിനകത്തു കടന്നുകൂടുന്ന 

വിഷാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാനും, രക്തത്തിലുള്ള വെളുത്ത അണു 

ക്കാംക്കു” (7/൦ 0ഠോ7ധടഠിടെ) കഴിവുണ്ടു”. രക്തത്തില് വെളുത്ത 

രക്താണുക്കളും ചുവന്ന രക്താണുക്കളും ഉണ്ടു”. ചുവന്ന രക്താ 

അുക്കളാണു” (൦0 ഠോന്ഇധടധടോ അധികമുള്ളതു”. അതുകൊണ്ടാണു" 

രക്തത്തിനു ചുവപ്പു നിറം, ഓഷ്ിജനെ വളരെ വേഗം സ്വീക 

രിക്കാനും, ശരിരഭാഗങ്ങാംക്കു കൊടുക്കുവാനുമുള്ള കഴിവു ചുവന്ന 

രക്താണുക്കഠംക്കു ഉണ്ടു”. വെളത്ത രക്താണുക്കളെ “ശരീരത്തിലെ 

യോഭ്ധാക്കാഠം? എന്നാണു വിളിക്കുന്നതു". ഇവയാണു് ശരീര 

ത്തില് പ്രവേശിക്കുന്ന വിഷാണുക്കളെ നശപ്പിക്കുന്നതു'. 

രക്തത്തിലെ ദവപദാത്ഥമാണു പ്പാസ്മ. പ്പാസ്മയിലുള്ള 

ചില ലവണങ്ങളുടേയും മറവം പ്രവത്തനഫലമായി, പുറത്തേക്ക്" 



ചിത്രം 20. വെളത്ത രക്താണു ഒരു രോഗാണുവിനെ 

വിഴുങ്ങുന്നത്” 

1,--വെളത്ത രക്താണും 2--രോഗാണും 

വരുന്ന രക്തം കട്ടിയാവുന്നു. ഒരു ചെറിയ മുറിവുണ്ടായാല് 

ആ മുറിവില്നിന്നു രക്തപ്രവാഹം നിത്തുവാനുള്ള മാഗ്ലുമാണു 

രക്തം കട്ടിയാകല്. 

വ്പാഠം 8 

ഇീവ്വിതവും പരിണാമവാദവും 
[6 0 ചാഠംസ് ഡാരവി൯ എന്ന ശാസ്ത്രൂജ്ഞനേപ്പുററി നിങ്ങഠം 

കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഡാര്വിനാണു്” പരിണാമവാദം എന്നു അറിയ 

പ്പെടുന്ന സിദ്ധാന്തത്തിനെറ ഉപജ്ഞാതാവു'. 

ജീവികം എപ്പോഴാണു", എങ്ങനെയാണു ഉത്ഭവിച്ചതു”? 

എങ്ങനെയാണു' പലതരം സസ്യങ്ങളും, ജന്തുക്കളും മനുഷ്യരു 

മുണ്ടായതു”? ഇതെല്ലാം ഭൂമി ഉണ്ടായ ആ ദിവസം ഉണ്ടായതാ 

ണെന്നു പറയാമോ? സസ്യങ്ങളും, ജത്തുക്കള മുണ്ടായതിനു* 

ശേഷം, വളരെ കഴിഞ്ഞാണു” മനുഷ്യരുണ്ടായതെന്നു സ്ഥാപി 

ഭവാന് പല തെളിവുകളണ്ടു”, 



 ി 

പം 

ലോകത്തിലെ എപ്പാ സസ്യങ്ങളും എല്പാ ജത്തുക്കളും ഒരു 

സുദിനത്തില് ഉണ്ടാവു കയല്പ ചെയ്യത് എന്നും, പല ഘട്ടങ്ങളി 

ലായാണു് അവ ഉണ്ടായതെന്നും, പുതിയ ജീവികാഠം പഴയ 
തില്നിന്നു പരിണമിച്ചുണ്ടായവയാണെന്നുമാണു", ഡാര്വിന്െറ 

പരിണാമവാദം. 

ആദ്യമാദ്യം ലഘുജീവികളാണു” ഉണ്ടായതു, അവയില് 

നിന്നു” ലക്ഷക്കണക്കില് കൊല്പങ്ങാംക്കിടയില്, ക്രമേണ പാര 

മ്പര്യത്തിലും പരിത$ഃസ്ഥിതിയിലുമുണ്ടായ വ്യത്യാസങ്ങളുടെ 

ഫലമായി, കൂടുതല് സങ്കീണ്ണജീവികളുണ്ടായി. അണുജീവിക 

ളാണു” ആദ്യം ഉണ്ടായതു”. ഒരു അണുജീവിയുടെ ശരിരത്തില് 

ആകെ ഒററ സെല് മാത്രമേ ഉള്ള. അവയവങ്ങളൊന്നും വേറേ 

വേറേ ഇല്ല. കാലാന്തരത്തിലാണു"* സെല്ലുകളുടെ എണ്ണം 

വദ്ധിച്ചും അവയവങ്ങളെല്ലാം വേര്തിരിഞ്ഞുണ്ടായതു”. ഈ 

മാററങ്ങഠം വളരെയേറെ കൊല്പങ്ങാംക്കുള്ളിലാണു” സംഭവിച്ചി 
ട്ടള്ളതു". 

ഈ മാററങ്ങാഠം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി? അവയ്യച് കാരണ 

മെന്താണു”? ആദ്യത്തെ അണുജീവികഠം ജലത്തിലാണു” ജീവി 

ച്ചിരുന്നതു?”. അവയില്നിന്നു വളരെ ചെറിയ ജലജിീവികളു 

ണ്ടായി. പലതരം കക്കകളും ശംഖുകളുമെല്പാമുണ്ടായി. മുതു 

കെല്പള്ള ജീവികം പിന്നീടാണു” വളന്നതു”. ഈ കാലത്താ 

യിരിക്കും മത്സ്യമുണ്ടായതു '. മത്ഡ്യങ്ങളില്നിന്നു തവളകളേ 

പ്പോലുള്ള ജത്തുക്കഠം ഉ ണ്ടായി. വെള്ളത്തിലും കരയിലും ജീവി 

ക്കാവുന്നവയാണു” തവളകഠം. പിന്നിടും പല രൂപഭേദങ്ങളും 

വന്നു. ഇഴജത്തുക്കളുമുണ്ടായിം മുട്ടയിടുന്ന ജനത്തുക്കളാണിവം 

ചിറകണ്ടായതിനന്െറ ഫലമായി വായുവില് പറക്കാന് തുടങ്ങിയ 

ചില ഇഴജനത്തുക്കഠം പക്ഷികളായി. അവസാനമാണു” സ്ൂന്്യപ. 

ജീവികഠം (കൂട്ടികളെ മുലകൊടുത്തു വളത്തുന്ന ജിവികാഠം) ഉണ്ടാ 

യതു”. മനുഷ്യന് ഈ വഗ്ലൃത്തില് പെട്ടതാണല്ലെൊ. ഇങ്ങനെ, 



ത... 

അണുപ്രാണി മുതല് മനുഷ്യ൯വരെ ഉള്ള മാററങ്ങഠാക്കും വളര്ച്ച 

സ്ത്ക്ാ കാരണം, ജീവികളുടെ സ്വഭാവങ്ങാഠക്കും പചരിസരങ്ങാഠക്കും 

അനുയോജ്യമായ വിധത്തില് ശരീരഘടനയ്ലച പടിപടിയായി 

വന്ന മാററങ്ങളാണും. ഇതാണു” പരിണാമസിദ്ധാന്തം. 

ലഘുജീവികളിങ്ങനെ പരിണമിച്ചാണു” സങ്കിണ്ണങ്ങളുണ്ടാ 

യതെന്നു? തെളിയിക്കാന് കഴിയും. ആദ്യകാലത്തുണ്ടായ രുന്ന 

പല ജീവികളും ഇന്നു” അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു. അവയില് 

പലതിനേറയും നഷ്ടരാവശിഷ്ടുങ്ങഠം (ഫോസിലുകം) ഇന്നും 

കിട്ടിവരുന്നുണ്ടു. ഇവയെല്ലാം പരിശോധിച്ചാല്, ജീവികം 

പരിണമിച്ചണ്ടായതാണെന്നു തെളിയും. 

വ്ാഠം 4: 

മത്സ്യവും തവളനും 
പരിണാമസിദ്ധാന്തവ്രകാരംം ജത്തുക്കളില് ജലജിീവിക 

ളാണു” ആദ്യമുണ്ടായതെന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞുവല്ലോ. തികച്ചും 

ഒരു ജലജിവിക്കു വേണ്ട പ്രത്യേകതകളും അവയവഘടനയു 

മാണു” മത്സൃത്തിനുള്ളതു”. രണ്ടററവും കൂത്ത ആകൃതി വെള്ള 

ത്തിന്െറ ഉള്ളില് കൂടി സഞ്ചരിക്കുവാ൯, മത്സൃത്തെ സഹായി 

ക്കുന്നു. തുറിച്ച വട്ടക്കണ്ണുകാം, അധികം വെളിച്ചമില്ലാത്ത 

വെള്ളത്തിനടിയില്, മത്സ്യത്തിനു” കാഴ്ച, നല്ലുന്നു. വാലിലു്ച 

ശരിരത്തിന്െറ മേല്വശത്തും, കൈകാലുകളുടെ സ്ഥാനത്തു 

മുള്ള മീന്ചിറകുകഠം (1125) മത്സ്യത്തിനു" വെള്ളത്തിന്നുള്ളില് 

സഞ്ചരിക്കാനുള്ള അവയ വങ്ങളാണു് വെള്ളത്തിലലിഞ്ഞു 

ചേന്ന വായുവിനെ ഉപയോഗിക്കാന് പററിയവയാണ് അതി 

ന്െറ ഗില്ലകഠം (ചീകളപ്പുക്കഠം). ശരീരത്തില് മെഴുക്കുള്ള 

പോലെ തോന്നുന്നതു”, ഒരു കൊഴുത്ത ദൂവംകൊണ്ടു ശരീരം മൂടി 



ചിത്രം 21. 

൧. മത്സ്യകേ 13-_മത്സൃത്തിന്െറ തല. ൫-- ശകുലങ്ങ റം. 

യിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണു”. വെള്ളത്തില് ജീവിക്കുന്ന മത്സൃത്തി 

നു് ശത്രക്കളില്നിന്നു വീഴുതി രക്ഷപ്പെടുവാന് ഇതു സഹായി 

ക്കുന്നു . 

കരയിലുള്ള ജത്തുക്കാംക്ക്” ശ്വാസമകാശങ്ങളണ്ടു്”. ജല 

ജീവിയായ മത്സ്യത്തിനാകട്ടെ, ശ്വസിക്കാന് ഗില്പകളാണുള്ളതു”. 

തലയും ഉടലും കൂടിച്ചേരുന്ന ഭാഗത്തു”, ഓരോ വശത്തു” മത്സ്യ 



മ, പം 

ത്തിനു? നാലു” പിളപ്പുകഠം വീതമുണ്ടു?. ഓരോ പിളപ്പ്റിനെറ 

വശങ്ങ ളിലുള്ളതുംക; ധാരാളം തനത്തുക്കാം നിറഞ്ഞതും, അട 

ക്കായി കിടക്കുന്നതുമായ അവയവമാണു” ഗില്ല'. ശ്വാസ്സോഛ്്വാ 

സത്തിനു” മത്സ്യം വെള്ളം വായില് എടുത്തു ഗില്പകളില്കൂടി 

പുറത്തുവിടുന്നു. ഈ വെള്ളത്തെ ഗില്പകളില്കൂടി പുറത്തുവിടു 

മ്പോഠം, അവിടെയുള്ള രക്തതനത്തുക്കഠം, ആ വെള്ളത്തിലലി 

ഞ്ഞുചേന്ന ഓക്സിജനെ വലിച്ചെടുക്കുകയും, രക്തത്തിലുള്ള മലി 

നവസ്ത്രക്കളെ വെള്ളത്തിലേക്കു വിട്ടകയും ചെയ്യുന്നു. 

ജീവനുള്ള ഒരു മത്സ്യത്തെ പിടിച്ച കരയ്ക്ിട്ടാല്,, ഏതാനും 

മിനിട്ടിന്നകം, അതു ചാകുന്നു. കാരണമെന്താണ്”? വായുയവി 

ലുള്ള ഓഷ്്രിജനെ നേരിട്ടു ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവു മത്സ്യ 

ത്തിനില്പ. അതുപോലെ, മനുഷ്യനു” വെള്ളത്തില് അലിഞ്ഞു 

ചേന്ന ഓാക്ിജനെ ഉപയോഗിക്കാനും സാദ്ധ്യമല്ല. 

പരിണാമസിദ്ധാന്തപ്രകാരം മത്സ്യത്തില് നിന്നാണു”, തവള 

ഉണ്ടായതു”. 

തവള ഒരു ഉഭയജീവി (൧൩൧0൦) ആണു”__കരയിലും 
വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കാനുള്ള പ്രത്യേകതകഠം അതിനുണ്ട്. 

പ് റ; 

പി 

നിക് ശ്യ. 

റി പ 
ി 

ചിത്രം 22. തവള 



തവളയുടെ ജീവിതരീതിയും ശരീരഘടനയും നമുക്കു” പരീ 

ശോധിക്കാം. 

തവളയുടെ കാലുകഠം നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? പിന്കാലുകഠം 

നീളം കൂടിയവയും മുന്കാലുകഠം നീളം കുറഞ്ഞവയുമാണു”. 

കരയില് പിന്കാലുകളെ പെട്ടെന്നു നിവത്തി കുതിച്ചാണു”, തവള 

ചാടിച്ചാടി സഞ്ചരിക്കുന്നതു”. പിന്കാലിലെ വിരലുകളെ 

നേരിയ ഒരു ചമ്മം മുഖേന ബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇതെന്തിനാണു? 

പിന്കാലുകഠം വെള്ളത്തില് ഒരു തൃഴയായി ഉപയോഗീ 

ക്കാനാണു” വിരലുകാംക്കിടയില് നേരിയ ചമ്മമുള്ളതു”. 

ഇതുപോലെ, തവളയുടെ ശ്വസനരീതി പരിശോധി 

ച്ചാല്, മത്സ്യത്തെപ്പോലെ ഗില്പകളല്ലം ശ്വാസകോശങ്ങളും 

നാസാദ്വാരങ്ങളുമാണു' തവളയ്മചൂള്ളതെന്നു കാണാം. അതു” 

ചിത്രം 23, തവളയുടെ ശ്വാസോച്ഛുവാസം. 

2__.ഗളം. പ്__നാസാദ്വാരംം 

,.൨_വായയടെ ഉഠംഭാഗം. പ്_ അന്തര് നാസാദ്വാരം. 

1...നാവു”. 1 _ശവാസകോശങ്ങഴം. 

7,--വായുടെ ദ്വാരം (അടച്ചിരിക്കുന്ന) ഠ--ക്ല്രോമമുഖം. 



7....- 

അന്തരീക്ഷ വായുവാണു” ശ്വസിക്കുന്നതും. പവായിലെത്തീയ 

വായുവിനെ, വായും, ഗളവുംം നാസാദ്വാരങ്ങളും അടച്ചു" 

വായുടെ അടിവശം ഉയത്തി, ശ്വാസകോശങ്ങളിലേക്കു്' എ 

ത്തിക്കുന്നും ) 

തവളക്ക്? അതിന്െറ ഇവ്ലുമുള്ള തൊലിയില്കൂടിയും 

ശ്വസിക്കുവാന് കഴിയും. അതുകൊണ്ടു്? അതിനു” വെള്ളത്തി 

നടിയില് വളരെ നേരം ഇരിക്കാന് കഴിയും. 

അങ്ങനെ, ജലജീവിയായ മത്സൃത്തില്നിന്നു”” ഉഭയ 

ജീവിയായ തവളയായപ്പോഴേക്കും, ഗില്ലകഠം വഴിയുള്ള ശ്വസ 

നസമ്പ്ൃദായം വീട്ടും ശ്വാസകോശങ്ങാം മുഖേനയുള്ള ശ്വാസോ 

ചുവാസമായി മാറി. അതുപോലെതന്നെ, മത്സൃത്തിനെറ മീന് 

 ചിറകുകഠം (1125) അല്ല, വിരലുകഠംക്കിടയില് ചമ്മബന്ധ 

മുളഒ കാലുകളാണു” തവളയുടെ തുഴകഠം., എന്നാല്, തവളയുടെ 

ജീവചരിത്രത്തിലെ ആദ്യദശകളില്, തവള മത്ധ്ൃത്തേപോലെ 

യാണു് ജീവിക്കുന്നതു”. മുട്ടയില്നിന്നദു വിരിഞ്ഞ തവളക്കുഞ്ഞു 

തികച്ചും ഒരു ജലജീവിയാണു”. അതിന്െറ ആകൃതി മത്സ്ൃത്തീ 

നേറതുപോലെയാണു'. പരന്ന വാലും, ഗില്പകളൂം, തുറിച്ച 

കണ്ണുകളും, ചിറകുകളേപ്പോലുള്ള അവയവങ്ങളും തവളക്കുഞ്ഞി 

നുണ്ടു". പിന്നീടാണു”, ശ്വാസകോശങ്ങളും കൈകാലുകളം 

മറവം വളരുന്നതും വാലില്ലാതാവുന്നതും. തവളയുടെ ജീവിത 

ഒശകഠംതന്നെ, പരിണാമചരിത്തത്തിലെ പല ഘട്ടങ്ങഠാം ആവ 

ത്തിക്കുകയാണോ എന്നു തോന്നുന്നു. 

വാഠം 5 

ഇഴജത്തക്കളം പക്ഷികളം 
പല്ലി (ഗൌളി), അരണ, ഓത്തു, മുതല, ചിങ്കണ്ണിം ആമം 

പാമ്പു” മുതലായവ ഇഴജത്തുക്കളാണു”. ഇവയില് പലതും കര 

ജീവികളാണു”, ചിലതു വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കുന്നു, 



ഴ്വ 

ഇഴജത്തുക്കാം മുട്ടയിട്ടന്ന ജിവികളാണു”. ഇവയെല്ലാം 

ശീതരക്ത ജത്തുക്കളമാണു”. അവവഡ്കു” സ്ഥിരമായ ശരീര ഈഷ്ടാ 

വ് ഇല്പ. പരിസരങ്ങാംക്കനുസരിച്ചു അവയുടെ ശരീരോഷ്ടാവു 

മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. 

പരിണാമഫലമായി കരയില് ജിവിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ജീവി 

കഠം പ്രധാനമായി രണ്ടു വിഭാഗമായി പിരിഞ്ഞു, ഒരു വിഭാഗം 

വായൃയവിലേക്കു പറക്കാന് പററിയവിധം പക്ഷികളായി മാറി, 

മറേറതു”, കരയില്ത്തന്നെ സ്വ്ൃദിക്കിലും പരക്കാനും തുടങ്ങി. 

ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന ചില ജാതി ഇഴജന്തുക്കളും പക്ഷികളും 

നാമാവശേഷമായിത്തീന്നിട്ടുണ്ടു'. 

തവളയയടെ ശരീരഘടനയ്യം ഒരു ഗാളി (പല്ലിയുടെ ശരീ 

രവ്രകൃതിയും ഒന്നു താരതമ്യഖ്വെടുത്താം. തവളയുടെ കാലുകളുടെ 

നം നന 
ഇന പി മം ഴു ടൃ അന് 

പ ട് എന്റ; 
കാ ഞ്ഞ 
ന. ന് (ടാക ലു ഫി ഷ് 

റ! 

ം നന്ന ൮ 

ല് 

൧__ഗൌളി 

8_ ഓത്തു” 

പ്രത്യേകതയേപവ്റുററി മുന്പു പറഞ്ഞു. ഗാളിയുടെ കുറിയ കാലു 

കളും, കാലിനെറ അററത്തുള്ള അഞ്ചു വിരലുകളും, ആ വിരലുക 



ഉടെ അടിയിലുള്ള മാംസത്തകിടുകളും (2016514൦ 015ടേ) അതി 

നെറ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള സഞ്ചാരത്തിനാവശ്യമാണു'. 

ആമയുടെ കാലുകാം വെള്ളത്തില് തുഴയാനും, കരയില് 

നടക്കാനും ഉപകാരപ്പേടുന്നു. പാമ്പിനാകട്ടെ, കാലുകളില്ല. 

അതു ചെതുമ്പലുകാം ഭൂമിയില് അമത്തിയാണു”് ഇഴയുന്നത് 

[മ] 

2 കൂ ധം) 

1, 
സ 

ചിത്രം 29. മുര്ഖന്പാനമു” 
ി 

ശരീരത്തിന്െറ അടിഭാഗത്തു” ഒന്നിനുതൊട്ടൊന്നായിക്കിടക്കുന്ന, 

ചെതുമ്പലുകാം പാമ്പിനെ ചലിക്കാന് സഹായിക്കുന്നു. 

ആമ, ചീങ്കണ്ണി, മൃതല എന്നീ ഇഴജത്തുക്കളുടെ ശരീര 

ത്തിനെറ മുകഠംഭാഗം നല്ല ഉറപ്പുള്ള വലിയ ചെതുമ്പലുകഠം 

കൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു . 

പക്ഷികളുടെ മു൯ന്കാലുക ളാണു” ചിറകുകളായി രൂപാന്തര 

പ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു”". ഇഴജത്തുക്കളുടെ മു൯കാലിലുള്ള മിക്ക എല്ല 

കളും പക്ഷികളുടെ ചിറകിലും കാണാം. എന്നാല്, തൂവലും 

മറവംകൊണ്ടു'”, പക്ഷിക്കു” പറക്കാന് സഹായിക്കുന്നവിധമാണു്, 

ചിറകിനന്െറ രചന. പക്ഷിയുടെ ശരിരത്തിനു ഭാരം കുറ 

വാണു”. മാംസത്തിന്െറ കുറവു” പൊള്ളയായ എല്ലകഠം, ഭാരം 

കുറഞ്ഞ രതൂുവലുകഠം എന്നിവയാണു” ഇതിനു കാരണം. 

മത്സ്യത്തിനു” മീ൯ചിറകുകാം (14105): തവളയ്യക്ഛ്' ചമ്മം 

കൊണ്ടു ബന്ധിച്ചു വിരലുകഠം, പക്ഷികഠംക്കു” ചിറകുകഠം;. 



തലയോട്ട. 

കഴുത്തിലെ 

കശേരുക്കഠം. 

ഉരോസ്ഥി, 

മുഴംകയ്യ്കിലെ 

എല്ലുകഠം. 

(ചിറകില്) 

വാരിയെല്ലുകഠം. 

കാലിനെറ 

അസ്ഥികാം, 

ചിത്രം 26. പ്രാവിനന്െറ അസ്ഥിക്കൂടം 

ആമമയ്യക് തുഴയാന് പററിയ കാലഥലുകാം__ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനും 

അതിന്െറ ജിചിതരീതിക്കനുസരിച്ചു അവയവങ്ങാം വൃത്യാസ 

പ്പെട്ടു കാണുന്നു. ഈ വ്ൃൃത്യാസങ്ങളു ണ്ടായതിനെറ ഫലമാ 

യാണു് ലോകത്തില് പലതരം ജീവികം ഉണ്ടായതു. 

വവാഠം 6 

സൃന്യപജിവിക€ം 
മുട്ടയിടുന്ന ജീവികളേപ്പററിയാണിതുവരെ പഠിച്ചതു”. കുട്ടി 

കളെ പ്രസവിക്കുന്നവയാണു” സ്മൃനൃയപജിവികഠം. അവ കുട്ടി 

കളെ മുലകൊടുത്തു വളത്തുന്നു. 

മാതാവിന്െറ ഗഭപാത്രത്തില്വച്ച മിക്കവാവം അവയവ 

ങ്ങളെല്പാം രൂപംകൊണ്ടതിനു ശേഷമാണു, കുട്ടികളെ പ്രസ 

വിക്കുന്നതു”. ഇങ്ങനെ, പ്രസവിച്ച കുട്ടികളെ കുറച്ചു കാല 

ത്തേക്കെങ്കിലും കാത്തുരക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം മാതാവി 

നുണ്ടു”. 



വി 

ഭക്ഷണം കരണ്ടു തിന്നുന്ന എലി, അണ്ണാന് എന്നീ 

ഒത്തക്കളം, പറക്കുന്ന കടവാതിലും (വാവല്) അയവിറക്കുന്ന 

പശുവിനേപ്പ്യോലുള്ള മൃഗങ്ങളും, മാംസളക്കുകളായ സിംഹം്ച 

പുലി എന്നീ വന്യമൃഗങ്ങളും, ഭീമാകാരങ്ങളായ ആനനം 

തിമിംഗലം എന്നിവയും, മരംചാടി നടക്കുന്ന കുരങ്ങും, അതി 

ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യനും സ്ൂന്യപജീവികാംക്കു'' ഉദാഹരണങ്ങ 

ളാണു”. ഓരോന്നിനുമുണ്ടു'” അതാതിനന്െറ ജീവിതരിതിക്കു പററിയ 

വിശേഷതകഠംം 

കുട്ടികഠംക്കു മുല കൊടുത്തു വളത്തുന്ന സ്പൃനൃപജീവീക 

മുടെ ആദിമരൂപങ്ങളായ ചില ജത്തുക്കഠം, മുട്ടയിടുകയും ചെയ്യു 

ന്നുണ്ട്". ആസ്ത്രേലിയായിലെ പ്പാററിപ്പുസ്' എന്ന ജന്തു സ്തന്യ 

പജിവിയാണെങ്കിലും മുട്ടയിടുന്നു. കങ്കാരുവിനെപ്പോലുള്ള ജന്തു 

ക്൭ഠാ, പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളുടെ വളച്ച പുത്തിയാവാ൯ 

വേണ്ടി, കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള സഞ്ചിയില് 

സ്ൃക്ഷിക്കുന്നു. 

മനുഷ്യന്െറ കൈ നോക്കുക. ആയുധങ്ങഠം പിടിക്കാന് 

പററിയ വിധമാണ് അതിന്െറ രചന. ഈ മാതിരി കൈകളി 

ല്ലായിരുന്നുവെങ്കില് ഒരിക്കലും മനുഷ്യനു് ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി 

യിലെത്താന് കഴിയു മായിരുന്നില്ല. മു൯കാലുകളാണു” കൈക 

ളായി മാറിയതു”. 

സമുദ്രത്തില് ജിവിക്കുന്ന തിമിംഗലം ഒരു സ്തൃനൃപജീവി 

യാണ്. സമുദൂജീവിതത്തിനു പററിയതാണതിന്െറ കൈകാലു 

കഠം, മാജ്ജാരന്മാക്ക രാത്രിപോലും കണ്ണുകാണാം. 

. പുലികഠംക്കും എഏലികാംക്കും ഉള്ളു നഖങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തു് 

കുതിരയ്ക്കു കാളയ്മചഛ കട്ടിയുള്ള കുളമ്പുകളാണുള്ളതു”, ഉളിപ്പല്ല 

കളാണു” ആനയുടെ കൊമ്പുകളായി പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നതു൦. 

ഓരോ അവയവവും പരിണാമഫലമായി രൂപഭേദം പ്രാപിച്ച 

തിനെറ കഥ പഠിക്കേണ്ടതാണു”. 



ലം 0 

ഏററവും താണപടിയിലുള്ള ഒരു അണുജീവിയാണു” അമ് 

ബം പരിണാമഫലമായി അവസാനം സംസ്ലാരവും ബുഭ്ധിയും 

തികഞ്ഞ മനുഷ്യനുണ്ടായി. പതുക്കെപ്പതുക്കെ അനവധി 

കോടി കൊല്ലങ്ങാംകൊണ്ടാണിതു സംഭവിച്ചതു്. ചെറിയ 

മാററങ്ങളാണു ആദ്യമുണ്ടായതു”. ഓരോ ആവശ്യത്തിനുമാണു” 

ഈ ചെറിയ മാററങ്ങളുണ്ടായതു'. പക്ഷേ, ക്രമേണ അനവധി 

ചെറിയ മാററങ്ങളെപല്പാം കൂടിച്ചേന്ന് പുതിയ പുതിയ 

ജീവികാഠം ുദയംചെയ്തു. ഇങ്ങനെയാണു” അണുജിവിയില്നിന്നു 

ജലജീവികളും ഉഭയജീവികളമുണ്ടായതു”; ഉ ഭയജിവികളില് 

നിന്നാണു” ഇഴജന്തുക്കളും പക്ഷികളുമുണ്ടായതു”; അവസാനം. 

പരിണാമഫലമായി സ്തൃനൃപജീവികളമുണ്ടായി. സ്തൃനൃപജീവി 

കളിലൊന്നാണ് മനുഷ്യന്. 

ക ൫ ൭5... 



അഭ്ധ്യായം "/1 

ആംരാധ്യരക്ഷ 

വ്ാഠം 1 

ആരോഗ്യം 
ആരോഗ്യം, ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളംക; 

ഏററവും വലിയ സമ്പത്താണു”. മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും 

അതാതിന്െറ പ്രവൃത്തി കൃത്യമായി ചെയ്യുണമെങ്കില്,, അതിനു" 

ആരോഗ്യം വേണം. 

ക്ഷയം, പലതരം ത്വക്രോഗങ്ങാം, കോളറ, മസ്മരി, ടൈ 

ഫോയിഡ്' മുതലായ പകച്ചവ്യാധികഠം, പക്ഷവാതം അപ 

സ്മാരം, ഭ്രാന്ത്” മുതലായ നാഡികളേയും മസ്ത്രിഷ്കുത്തേയും ബാ 

ധിയ്മ്ുന്ന രോഗങ്ങാം, ഇങ്ങനെ പലതരം രോഗകങ്ങാം മനുഷ്യ 

നെ ബാധിക്കുന്നു. 

ആരോഗ്യരക്ഷയിത, രോഗകാരണങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാനും 

അവഷയ്ലുള്ള പ്രതിവിധികഠം മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമ 

ങ്ങാംക്കു വലിയ സ്ഥാനമാണുള്ളതു ആയുപ്വേദംപോലുള്ള 



പ്ലം 

ശാസ്ത്രരങ്ങഠം പ്രാചീയഭാരതത്തില് ആയിരമായിരം ആണ്ടുകാംക്കു 

മുന്പു” ഉണ്ടായതു” ഇതുകൊണ്ടാണു”. എന്തെല്ലാം ഓഷധങ്ങ: 

ളാണു” ഇതിന്െറ ഫലമായി കങണ്ടുപിടിയ്ക്കുപ്പെടുതു? 

സയന്൯ന്സിന്െറ വളച്ചയോടുകൂടി, സൃക്ഷ്മദശിനി കണ്ടു 

പിടിഷ്ക്ണപ്പെട്ടു. മനുഷ്യന്െറ ശരീരശാസ്ധ്ൂത്തെപ്പുററി കൂടുതല് 

വിവരങ്ങാഠം ലഭിക്കുന്നതിനും, രോഗങ്ങളേപ്പുററിയും, അവയ്യടെ 

പ്രതിവിധികളേപ്പുററിയുംം കൂടുതല് അറിവു നേടുന്നതിനും 

ഇതു സഹായിച്ചു. വിഷാണുക്കളാണു” പല രോഗങ്ങളും 

ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നു തെളിഞ്ഞു. ഭക്ഷണം, വായു എന്നിവയില് 

ക്കൂടി, ഇവ ഒരാളില്നിന്നു മറെറാരാളിലേയ്യച പകരുമെന്നും 

വ്യക്തമായി. ഇത്തരം വിഷാണുക്കാം പകരാതിരിക്കുന്നതി 

നുള്ള നടപടികളും ആരംഭിക്കപ്പെട്ടു. 

കേരളത്തില് വയനാടും മററ മലമ്പ്യദേശങ്ങളും ഒരു കാ 

ലത്തു മലമ്പനിയുടെ കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു. ഇപ്പ്പോഠം അത്തരം 

പ്രദേശങ്ങളില് മലമ്പനി മിക്കവാവം ഇല്പാതായീട്ടുണ്ടെന്നു 

പറയാം. സംഘടിതമായ പ്രവത്തനങ്ങാംകൊണ്ടാണു”' ഇതു 

സാധിച്ചതു”. രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതോടൊപ്പും രോഗം 

വരാതിരിയ്ക്കുരാനുള്ള നടപടികാം എഴുക്കുകയും ചെയ്തതാണു” 

മലമ്പനി കുറയാന് കാരണം. 

രോഗനിരോധനമാണു, രോഗചികിത്സയേക്കാഠം യല്ല 

തെന്നു” ഒരു പഴ ഞ്ചൊല്ലണ്ടു''. രോഗം വരാതെ ന്ൃക്ഷിക്കുക 

യാണു” തീച്ചയായും നല്ലതു”. 

സാധാരണ രോഗകങ്ങാം പിടിപെടുന്നതു” ശുചിത്വമില്പായയ 

കൊണ്ടും, നല്പ ആഹാരം കഴിയ്ക്കാത്തതുകൊണ്ടും, നല്പ പരിസ 

രത്തില് ജിീവിക്കാത്തതുകൊണ്ടും വിശ്രമം കുറവായതുകൊണ്ടു 

മാണു”. വൃത്തിഹീനമായ ജീവിതം പലതരം രോഗങ്ങളും 

ഉ ണ്രാക്കുന്നു. വ്യക്തിപരവും സാമൂഹ്യവുമായ ശുചിത്വം, ആ 

രോഗ്യത്തിനു സഹായകരമാണ്” യിത്യവും കുളിക്കുക വീടും 



ടം. 

പരിസരവും ശുഭ്ധമാക്കുക, വെള്ളം കെട്ടിനില്ലാതെ നോക്കുക, 

കുടിക്കുന്ന വെള്ളം അശുദ്ധമാകാതെ സ്ൃക്ഷിക്കുക, ഇതൊക്കെ. 

ശുചിത്വത്തിന്” ആവശ്യമാണു”. 

ശരീരപോഷഞണത്തിനും, ആരോഗ്യത്തിനുമാവശ്യമായ എ 

ല്ലാ ഘടകങ്ങളും അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. ശരീരത്തിനു. 

ചില പോഷകാംശങ്ങഠം കൂടിയേ കഴിയു. അവ ഭക്ഷണം 

മുഖേന ലഭിയ്ക്കുണം. ശരിരവളച്ചയ്യചുംം പ്രവൃത്തിചെയ്യാനും 

ശരീരത്തിനു ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തേയ്യാനം പരിഹരി 

ക്കാനും, ഭക്ഷണമാവശ്യമാണു'. ചില പോഷകാംശങ്ങാം ഭക്ഷ 

ഞത്തിലില്ലെങ്കില് പലതരം രോഗങ്ങാം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇവയെ 

പ്പററി വിശദമായി ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നില്പ. അമിതാഹാ 

രവും രോഗകാരണമാണെന്നു മുമ്പു പഠിച്ചുവല്ലോ. 

ശുഭധവായുവില്പാത്ത സ്ഥലത്താണു” ഒരാഠം ജീവിക്കുന്ന 

തെങ്കില് അതും രോഗകാരണമാണു”. ജാലകങ്ങളും വാതിലുകളും 

അടച്ചിട്ട മുറിയില് കിടന്നു” ഉറങ്ങുന്നതും അനാരോഗ്യകരമാണു. 

കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതു, ഒട്ടും വ്യായാമമില്പാതിരിക്കുന്നതു 

പോലെ രോഗകാരണമായേക്കും. 

ദ്വാഠം 2 

പ്രഥമശുശ്രൂഷ 
വീട്ടില് അടുക്കളയിലോ, സ്ത്രൂളില് പരിക്ഷണശാലകളി 

ലോ പ്രവത്തിയ്ലചഛുമ്പോഴും, കളിക്കുമ്പോഴും, കുളിക്കുമ്പോഴും, 

സൈക്കിഠം സവാരി ചെയ്യുമ്പോഴും, വയലിലും മില്ലിലും പ്രവ 

ത്തിക്കുമ്പോഴും, ഇരുട്ടത്തു നടക്കുമ്പോഴും മറവം പലതരം ആക 
സ്മികമായ വിപത്തുകഠം നേരിടാനിടയുണ്ട?. വീണു മുറിവു 
ണ്ടാവുകയുയം എല്ലൊടിയുകയും ചെയ്തു എന്നു വരാം. ചില 

പ്റ്ോഠം തീവ്റ്റൊള്ളല് ഉണ്ടാകുന്നു. ചിലപ്പ്പോഠം ആയുധങ്ങം 



6. 

തട്ടി ശരീരം മുറിയുന്നു. ചിലക്കു ചിലപ്പ്പോം ബോധക്ഷയം 

സംഭവിക്കുന്നു. ചിലപ്പ്യോഠം, നീന്താന് അറിയാത്ത ഒരു കുട്ടി 

വെള്ളത്തില് നിലയില്ലാത്ത സ്ഥിതിയിലെത്തി, മുങ്ങിപ്പോകുന്നു . 

ഇങ്ങനെ, പെട്ടെന്നു വരുന്ന വിപത്തുകളെ നേരിടാന് 

ഏതു വിദ്യാത്ഥിക്കും അറിവുണ്ടാകണം. ഡോക്ടരേയോ, വിദശ്ധ 

ന്മാരേയോ ആളെ അയച്ചുകൊണ്ടു വരുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ ചില 

പ്രഥമ ശുശ്രുഷകഠം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടു'. 

പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ 175 വ0_ഒരു ചികിത്സയല്ല. ഡോക്ടര് 

വരുന്നതുവരെ അപകടത്തില് പെട്ടു ആക്കു” ചെയ്യേണ്ട ശുശ്രൃ 

ഷയാണതു”. അയാഠാക്കു കൂടുതല് ആപത്തുണ്ടാകാതെ ഡോക്ടര് 

വരുന്നതുവരെ കാത്തുരക്ഷിക്കാന്കൂടിയുള്ളൊരു നടപടിയാണതു”ം 

കഴിയുന്നത്ര വേദന കുറയ്ക്കാനും പ്രഥമ ശുശ്രുഷയുടെ ഫലമായി 

നമുക്കു കഴിയണം. യാദൃച്ഛികമായി എവിടെവച്ചും, ആക്കും 

പലവിധം അപകടകങ്ങാം പിണയാന് ഇടയുള്ളതുകൊണ്ടു”ം 

ധ്രഥമശുശ്രരഷാപരിശീലനം എല്പാവക്കും ആവശ്യമാണു". 

ചിത്രം റി 

മുഴംകൈയില് ഒടിവിനു' സ്റ്റിങ്ങ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നതു''. 

കത്തികൊണ്ടോ, മററ ആയുധങ്ങാംംകൊണ്ടോ, മുറിവു 

പററി എന്നു കരുതുക. ആദ്യമായി വേണ്ടതു രക്തം വരുന്നതു 

തടയുകയാണു'. ഇതിനു” മുറിവു” ഉടനെ പവ്ൃത്തിയുള്ള ഒരു 
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തുണികൊണ്ടു കെട്ടണം. മുറിവില് ടിഞ്ചര്അയോഡിന് പുര 

ടിയശേഷം ശുഭ്ധമായ പഞ്ഞിവെച്ചു കെട്ടുന്നതു നല്ല 

താണു”... അയോഡിന് ആ മുറിവില് ഉണ്ടാഷേക്കാനിടയുള്ള 

അണുകങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നു . 

ചെവകുട്ടികളെ തൂണികൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ തൊട്ടിലുകളിലിട്ടു' 

ആട്ടുന്നതു നിങ്ങാഠം കണ്ടിരിക്കും. തുണിയുടെ അററങ്ങാം തമ്മില് 

കെട്ടിയിട്ടാണു” ഇങ്ങനെ എളുപ്പത്തിലൊരു തൊട്ടിലുണ്ടാക്കു 

ന്നതു”. കൈയിലെ എല്ലകാംക്കു' ഒടിവ് പററിയാത, ഇങ്ങ 

നെ തുണികൊണ്ടുള്ള സ്റ്റിങ്ങുക ളില് തുക്കിയിടാവണ്ടു”. 

പാഠം 8 

മുങ്ങിമരണവും കൃത്രിമ ശ്വാസോച്ഛ്വാസവും 

കിണററിലോ, കുളത്തിലോ, പുഴയിലോ മറേറാ മുങ്ങി, 

മരിക്കാറായ ഒരു കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാന് നിങ്ങാംക്കു കഴിഞ്ഞാല് 

അതെത്ര അഭിമാനകരമാണു”. മുങ്ങിമരിക്കാറായ ഒരാളെ, കരയഷ്ലു 

കൊണ്ടുവന്നാല് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതു” അയാളുടെ മുക്കിലും 

വായിലും തൊണ്ടയിലും ഉള്ള ചെളിയും മറവം നിക്കുകയാണു”. 

അടുത്തതായി ശ്വാസകോശങ്ങളില് കടന്നിട്ടുള്ള ജലം പുറത്തു 

കളയണം. ചെറിയ കുട്ടിയാണെങ്കില്, തല കിഴാക്കിപ്പിടിച്ചു” 

പുറകില് തട്ടുക. അല്ലെങ്കില് കുട്ടിയുടെ ഉദരഭാഗം തലയില് 

വെച്ചും വട്ടത്തില് തിരിയുക. വലിയ ആളാണെങ്കില്, അയാളെ 

ഒരു ഉരലിന്മേലോ, മറ൨ ഉയന്ന സാധനങ്ങളിന്മേലോം കമ 

ഴു ിക്കിടത്തുക. അപ്പ്പോഠം ശ്വാസകോശങ്ങളില് കടന്നിട്ടുള്ള 

ജലം പുറത്തുപോകും. 

ചിലപ്പ്പോഠം ശ്വാസോച്ഛുവാസംതന്നെ നിലച്ചിട്ടുണ്ടാവും. 

ഈയവസരത്തില് കൃത്രിമ ശ്വാസോച്ലവാസം നല്ലൃണം. മാറിടം 



അല്പം ഉയന്ന എന്തെങ്കിലും സാധനത്തിന്മേല്വച്ചു” രോഗിയെ 

കമ ഴപിക്കിടത്തുക. മുഖം ഒരു വശത്തേക്ക്” ചരിച്ച്” കൈപ്പട 

ത്തിന്മേല് വയ്യചുക. ശുശ്രൃഷിക്കുന്ന ആഠം രോഗിയുടെ ഒരു 

വശത്തു മുട്ടുകുത്തി ഇരുന്നു” രണ്ട കൈകൊണ്ടും ഉദരത്തിനും 

മാറിടത്തിനും ഇടയില് ബലമായി അമത്തുക. അമത്തിയ 

ശേഷം അമത്തല് വിടുക. പിന്നേയും ആ ഭാഗം അമത്തുക. 

ഇങ്ങനെ, മിനിട്ടില് 18 പ്രാവശ്യം അമത്തുകയും അമത്തല് 

വിടുകയും ചെയ്യുക. കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ കൃത്രിമ ശ്വാസോ/, 

ച്ചപാസം നല്ല്രീയാല്, ചിലപ്പ്പോഠം രോഗി തന്നത്താന് ശ്വസി 

ക്കുവാന് ആരംഭിക്കും. ശ്വസിക്കാന് തുടങ്ങ"യാല് ആയാളടെ 

കൈകാലുകഠം തിരുമ്മിക്കൊടുക്കുകയും, ശരീരത്തിനു” ചൂട 

കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുണം. ചില സന്ദഭങ്ങളില് അര മണിക്കൂ൪ 

സമയം കൃത്രിമ ശ്വാസോച്ഛുവാസം നമ്ലിയാലേ, രോഗി രക്ഷ 

പ്റെടുകഡുള്ള. അതിനാല്, രണ്ടു മൂന്നു മിനിട്ടു കഴിഞ്ഞാല് 

€€ഇനി ശരിയാവില്ല?” എന്നു കരുതി കൃത്രിമ ശ്വാസോച്ചുപവാസം 

നല്ല്ാതിരീക്കരുതു'. 

തീപ്പ്യൊള്ളലാണു" സാധാരണയായി നേരിട്ടന്ന മറെറാരു 

വിപത്തു”. തീയില്നിന്നു നേരിട്ടു പൊള്ളലുണ്ടാകുന്നതിനു 

പുറമേ, ചൂടുള്ള എണ്ണം തിളയ്കചന്ന വെള്ളം, ആവി എന്നിവ 

ശരീരത്തില് തട്ടിയാലും പൊള്ളലുണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ പൊള്ള 

ലുണ്ടായാല് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില സംഗതികളണ്ടു''. 

വന്്രത്തില് തീപിടിച്ചുവെന്നു കരുതുക. ഉടന്തന്നെ 

അവിടെക്കിടന്നു” മുരുളകയോ, അല്ലെങ്കില് തടിച്ച നനഞ്ഞ 

പുതപ്പുകൊണ്ടു ആകെ മൂടിപ്പുതയ്തചുകയോ ചെയ്യാം. ഇതു 

തീകെടുത്താന് സഹായിക്കുന്നു. 

പൊള്ളിയ ഭാഗം കൈകൊണ്ടു തുടയ്ക്കുതതു”. പഞ്ഞി 

കൊണ്ടോ. രൂുവലുകൊണ്ടോ, തടവുകയേ പാടുള്ളം തെളിഞ്ഞ 

ചുണ്ണാമ്പു വെള്ളവും വെളിച്ചെണ്ണയും കൂട്ടിക്കലത്തിയ മിശ്രം, 



പം. 

പൊള്ളലേററ ഭാഗത്തു പുരട്ടുന്നതു നല്ലതാണു” എച്ലാത്തരം 

പൊള്ളലിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പൊള്ളിയ ഭാഗത്തു 

വ്രണങ്ങഠം ഉണ്ടാകാതെ സൃൂക്ഷിക്കണമെന്നുള്ളതാണു'. അമും 

കൊണ്ടു പൊള്ളിയാല് വീര്യം കുറഞ്ഞ ക്ഷാരവും, ക്ഷാരംകൊണ്ടു 

പൊള്ളിയാല് വീര്യം കുറഞ്ഞ അമുവുംകൊണ്ടു" ആ ഭാഗം കഴു 

കണംം 

പഴുതാര, എട്ടുകാലി, തേഠം തേനിച്ച, കടന്നല് 

എന്നിവ കുത്തിയാല് എന്തു ചെയ്യുണം? മുറിവില് അമോണീയാ 

ദ്രാവകം പുരട്ടുന്നതു നല്ലതാണു”. 

കടുന്നല് (൭95), തേനിച്ച എന്നിവ കുത്തിയാല്, കുത്തിയ 

ഭാഗത്തു” ആ ജീവികളുടെ മുള്ളകഠം (50൩൭) സാധാരണ പൊ 

ട്ടിയിരിക്കും. ഈ മുള്ള” അവിടെ തങ്ങിനില്ല്യമ്പോഴാണു'ം കഠി 

നമായ വേദനയുണ്ടാവുന്നതു”. കുത്തേററ സ്ഥലത്തു നസൃക്ഷ്മു 

മായി പരിശോധിച്ചു? മുള്ള” എടുത്തുകളയണം. പിന്നീടു? 

അമോണിയ്ദ്രാവകം പുരട്ടുകയുമാവാം. 

പാമ്പിന്െറ വിഷപ്പല്പകളിലൂടേയാണു വിഷം മനുഷ്യ 

ശരീരത്തില് കടക്കുന്നതു”. കൈകാലുകളിലാണെങ്കില് കടി 

യേററ ഭാഗത്തിനു” അല്ലം മുകളില് അമത്തിക്കെട്ടണം. വിഷം 

കലന്ന രക്തത്തെ കഴിയുന്നത്ര അവിടെത്തന്നെ തടഞ്ഞുനി൨ 

ത്താനാണിങ്ങനെ കെട്ടുന്നതു”. അതിനുശേഷം കടിച്ച സ്ഥ 

ലത്തു തീക്കൊള്ളി വച്ചു പൊള്ളിക്കുകയോ, അല്ലെങ്കില് മുറിവു 

വലുതാക്കി രക്തം കളയുകയോ വേണം. പൊട്ടാസ്യംപെര്മാം 

ഗനേററ്' മുറിവില് അമത്തി വക്കുന്നതും നല്പതാണു". 

. ചിലപ്പോഠം ബോധക്ഷയം സംഭവിക്കാവണ്ടു”. രോഗിയെ 

ശുദ്ധവായു കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തു കൊണ്ടുവന്നു കിടത്തി, ഉവ്വ 

കഠാക്കു'' അയവു വരുത്തി, മുഖത്തു പച്ചവെള്ളം തളിക്കുകയും, 

വീശുകയും വേണം. ബോധം വന്നതിനു ശേഷം ചൂടുകാപ്പി 

യോ തേയിലയോ കൊടുക്കണം. 
നി 



ട് 

വാഠം 4: 

ആതുരശുശ്രൂഷ 
ആതുരന്മാരെ അഥവാ രോഗികളെ ശുശ്രുഷിക്കേണ്ടത്ു 

എങ്ങനെയാണെന്നു” അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണു”. ജീവിതത്തില് 
പലപ്പോഴും, നമുക്കു" ഉററവരേയോ, പരിചിതരേയോ മാത്രമല്പം 

അപരിചിതരേപ്പോലും ശുശ്രരഷിക്കേണ്ടിവന്നേക്കും. നാം 

ഒരാഠംക്കു ചെയ്യാവുന്ന ഏററവും വലിയ സഹായമാണ്”, അ 

യാളെ രോഗാവസ്ഥയില് ശുശ്രഷിക്കുക എന്നതു”. 

ഒരു രോഗിക്കു" രോഗം മാവവാന് പലപ്പോഴും മരുന്നിനേ 

ഗരൊാഠം ഫലപ്രദമായിരിക്കും മമതയോടും വിവേകത്തോടും 

കൂടിയ ശുശ്രുഷ. ടൈഫോയ്ഡ്, മസ്മരി മുതലായ ചില 
രോഗങ്ങളില് ശുശ്രുഷയാണു'” പരമപ്രധാനം. ശരിയായ 

ശുശ്രുഷ ചെയ്താല്, ഓഷധങ്ങഠം കൂടാതെതന്നെ രോഗം മാറി 

സുഖം പ്രാപിക്കാവണ്ടു”. രോഗി മാനസികമായും ശാരീരിക 

മായും സാധാരണക്കാരില്നിന്നു” വൃത്ൃസ്തന്ാണു". അയാളെ 

വ്രത്യേകം പരിഗണിക്കുകയും പരിചരിക്കുകയും വേണം. രോ 

ഗിയുടെ കിടപ്പുമുറിയുടെ സജ്ജീകരണം, ശരീരശുചീകരണംം 

ഭക്ഷണം എന്നിവയില് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. മരുന്നുകൊ 

ക്കല്, രോഗവിവരങ്ങാം കുറിച്ചെടുക്കല്, വൈദ്യസഹായം 

മുതലായവയിലും മനുസ്സ്ിരുത്തണം. സപ്വോപരി രോഗിയുടെ 

മനസ്സ്" പ്രശാന്തവും പ്രസന്നവുമാക്കി നിറത്തുവാന് വേണ്ട 

സാഹചര്യങ്ങഠം ഉണ്ടാക്കണം. 

കിടപ്പുമുറി ധാരാളം സൃര്യപ്രകാശവും ശുദ്ധവായുവും കിട്ട 

ത്തക്കവണ്ണും. കഴിയുന്നതും തുറസ്സായിരിക്കണം. പുറമെയുക്ളു 

ശബ്ദങ്ങളോ ദുഗ്ുന്ധങ്ങളോ, അവിടെ പ്രവേശിക്കരുതു”. മാലി 

ന്യങ്ങഠം അപ്വ്ുപ്പ്പോഠം നീക്കം ചെയ്യുക, അണുസംഹാരി ലോ 

ഷന് തളിച്ചു തുടച്ചു മുറി വൃത്തിയാക്കുക, മാറി മാറി വെള 
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തുണികഠം വിരിച്ചു”, ശയ്യോപകരണങ്ങഠം വൃത്തിയാക്കിവയ്യുകം 

പുഷ്ട്ുങ്ങളം ചിത്രങ്ങളും കൊണ്ടു” മുറി അലങ്കരിയ്മചുക, മരുന്നുകളും 

ചികിത്സോപകരണങ്ങളും യഥാസ്ഥാനത്തു” അടുക്കിവയ്മചക. 

$ ശരീര ഉഷ്ടാവ”__നാഡീ മലമൃത്രവിസജ്ജനം എന്നിവയുടെ 

ക്രമങ്ങഠം കാണിക്കുന്ന ചാര്ട്ടുകഠം ശരിയായി സൂക്ഷിക്കുക മുതലാ 

യവയെല്പാം ആവശ്യമാണു”. സാംക്രമികരോഗമാണെങ്കില് രോ 

ഗിയുടെ കീടപ്പുമുറി സാധാരണ ആഠാപ്പെരുമാററത്തില്നിന്ന 

കന്നിരിക്കണം. 

ശുശ്രരഷ കാലത്തും വൈകുന്നേരവും രോഗിയെ പല്ലതേ 

പ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഹൈഡ്രജ൯ പെര്രാഷ്കലൈഡ് എന്ന 

ഓഷയത്തില് മുക്കിയ തുണിയോ പഞ്ഞിയോകൊണ്ടു?” ഇതു 

നിവ്വഹിക്കാം. അതുപോലെതന്നെ, കിടക്കുന്ന കിടപ്പില് രോഗി 

യുടെ ശരീരശുദ്ധി സാധിക്കുവാനുള്ള ഉപായങ്ങളും നാം അറി 

ഞ്ഞിരിക്കണം. രോഗിയെ റബ്ദര്ഷിററിലോം മെഴുകശ്ശീല 

യിലോ, കിടത്തി മുഖം, ഉടല്, കൈകാലുകാം എന്ന ക്രമ 

ത്തില്, സോപ്പും ചെ൨ ചൂടുള്ള വെള്ളവും ടവ്വലും ഉപയോഗിച്ചു 

തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കുകയാണു വേണ്ടതു”. തുടച്ച കഴിഞ്ഞാല് 

ഉടലില് പാാഡര് ഇടുന്നതു” അണുക്കളെ തടയാനും കിടക്ക 

ക്രു (ശയ്യാവ്രണം) വരാതിരിപ്പാനും നല്ലതാണു". രോഗിയെ 

കിടക്കയില്നിന്നു മാററാതെം കിടക്കവിരിപ്പ് മാററാനും അറി 

ഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണു”. രോഗിയെ ഒരു വശത്തേക്കു ചരിച്ചു 

കിടത്തി, അതോടൊപ്പം പഴയ വിരിപ്പ് അത്രത്തോളം മടക്കി 

വയ്മകചക. . നെടുകെ പാതി മടക്കിയ പുതിയ വിരിപ്പ് ആ 

സ്ഥാനത്തു വിരിച്ചു”, രോഗിയെ പിന്നീടു മവവശത്തേക്കു 

ചരിച്ച കിടത്തുക. അപ്പപോഠം പഴയ വിരിപ്പു" മാററി, പൂതിയ 

വിരിപ്പു” മുഴുവന് നിവത്തി വിരിക്കാന് കഴിയും. എന്നിട്ടു” 

പുതിയ വിരിപ്പില് മലത്തിക്കിടത്തുക. രോഗിയെ ഒരു തര 

ത്തിലും ആയാസഹ്പ്പുടുത്താതിരിപ്പാന്, എല്പാ മൃന്കരുതലുകളം 
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എടുക്കണം. ശരീരാഭ്ധ്വാനം രോഗത്തെ കൂടുതല് വിഷമസ്ഥിതി 

യിലേക്കെത്തിക്കുവാന് കാരണമായേക്കും. 

ഭക്ഷണം, മരുന്നു”.__പൃത്തിയുള്ള പാത്രങ്ങളില്, കൃത്യസ 

മയങ്ങളില്, മിതമായ അളവില് എളുപ്പം ദഹിക്കുന്ന ഭക്ഷണ 

സാധനങ്ങാം, വൈദ്യവിധിപ്രകാരം കൊടുക്കേണ്ടതാണു. 

ബാരലീിവെള്ളംയ, പാല്, നാരങ്ങാനിരു”, മുട്ടം സൂപ്പ് മുത 

ലായവ രോഗിക്കുവേണ്ടി തയാരചെയ്യത കൊടുക്കുവാന് നല്പ പരി 

ചയം വേണം, സ്വാദും, എളുപ്പം ദഹിക്കാനുള്ള കഴിവും 

പോഷകഗുണവും ഉള്ള ആഹാരങ്ങളാണു വേണ്ടതു.” മരുന്നുകളും 

അതുപോലെ ശരിയായ അളവില് തക്ക സമയത്തു” കൊടുക്കേണ്ട 

താണെന്നു പറയേണ്ടതില്പല്ലോം അയോഡിന്, ടര്പെന്ടൈന്, 

കാര്ബോളിക ആസിഡ് ഇത്യാദി മരുന്നുകാം രോഗശയ്യുയ്കുരികെ 

വഷ്ക്രാതിരിക്കാന്, പ്രത്യേകം മനസ്സ്സിരുത്തണം. ഇവയില് ചിലതു 

പുറമേ പരട്ടുവാനോം, മുറിയില് തളിക്കുവാനോ കൊള്ളാമെങ്കിലും, 

അകത്തേക്കു കഴിക്കാന് പാടില്ലാത്ത അത, ്രവിഷങ്ങളാണു'. 

മരുന്നെടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോഠം, കുപ്പിയുടെ ലേബല് നോക്കി, 

സംശയനിവൃത്തി വരുത്തിയ ശേഷമേ കൊടുക്കാവൂ. 

മുറിയില് വേണ്ട ഉപ്പകരണങ്ങാം :__മ ലമൂത്രവിസജ്ജനത്തി 

നുള്ള പ്രത്യേക പാത്രങ്ങഠം, എനിമാ ക്യാന് (12ബേ 6൧൧, 

വാഷ് ബേസിന്, സോപ്പു", ടവ൮വല്, ഉഷ്ണുജലം സനീറയ്്കകാനോ, 

ഐസ് നീറയ്ക്കകാനോ ഉള്ള റബര്സഞ്ചികഠം, ഉഘ്ണമാപിനീ, 

ചിത്രം 28. എനിമാക്യാന്. € പാത്രം. 1 കുഴല്. 



സം 

തുപ്പല്പ്പാത്രം, ചാര്ട്ടുകഠം മുതലായവ ഇത്തരം മുറിയല് ആവ 

ശ്യമായ സജ്ജീകരണങ്ങളാണു'. 

സുഖക്കേടു'” ഭേദമായി, ശരീരം പൂവ്ൃസ്ഥിതിയില് പുഷ്ടി 

പ്പെട്ടുവരുന്ന അവസ്ഥയിലും, ശുശ്രരഷയിലോ മേല്നോട്ട 

ത്തിലോ കുറവു വരുത്തരുതു”. ഇക്കാര്യത്തില് ഉദാസീനത, പല 

പ്പോഴും വിട്ടുപോയ രോഗത്തെ വിളിച്ചുവരുത്തി, അപായത്തി 

ലേക്കു വഴ്തെളിക്കാവണ്ടു”. മേല്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലെല്പാം 

ശുശ്രുഷകനു" അറിവും നൈപുണ്യവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. എ 

ന്നാലും രോഗശുശ്രുഷ ചെയ്യന്ന ആക്കു" ആദ്യവസാനം ഉണ്ടാ 

യിരിക്കേണ്ട ഗുണം സ്നേഹമാണു. ഇതോടുകൂടി ധൈര്യം, 

ക്ഷമ, വിവേകം, പ്രസന്നത എന്നിവകൂടി ഉണ്ടായാല് ശുശ്രരഷ 
ി അത്രയ്ക്കേറെ ഫലിക്കും. രോഗിക്കു” സുരക്ഷിതത്വബോധമുണ്ടാ 

കണം__അതാണു' ഏററവും നല്പ ഓഷധം. 

വാഠം 5 

വകര്ച്ചവ്യാധികറം 
കൊല്പംതോറ൨വം ചില കാലങ്ങളില് പകര്ച്ചവ്യാധികഠം 

വമ്മുടെ രാജ്യത്തിലവ്ടവിടെയായി തലപൊക്കുന്നു. 

രക്താതിസാരം കോളറ, മസ്പരി, ടൈഫോയ്ഡ്. ഇന് 

ഫ് തുവന്൯സ തുടങ്ങിയവ പെട്ടെന്നു പടന്നപിടിക്കുന്ന രോഗ 

ങ്ങളാണു. 

വായു, ഭക്ഷണം എന്നിവയില്ക്കൂടിയാണു” പകച്ചുവ്യാധി 

കഠം പരക്കുന്നതു",. ആ നിലയ്യചം പകര്ച്ചവ്യാധി പിടിപെട്ട 

ഒരാളെ, വേണ്ടവിധം സമുദായത്തില്നിന്നു” മാററിത്താമസി 

പ്പിച്ചില്ലെങ്കില്, ആ രോഗം അതിവേഗം പരക്കാന് ഇടയുണ്ടു". 



ചിത്രം 29. 

പലതരം രോഗാണുക്കാം സൂക്ഷമദര്ശിനിയില്. 

ഒരാഠാംക്കു” ടൈഫോയ്ഡ് പിടിച്ചുവെന്നു വയ്കുക. അ 

യാളടെ മലമൃത്രങ്ങളും അയാളുപയോഗിസ്മചുന്ന തുണികളും കിട 

ക്കയും പാത്രങ്ങളും എല്ലാം രോഗം പരത്താന് സഹായിക്കും. 

ഇതു മനസ്സിലാക്കിവേണം രോഗിയെ ശുശ്രൃഷിയ്ക്കുാ൯. ഈച്ച 



൫... 

കഠം ഈ രോഗം മറവള്ളവരില് പരത്തും. അതിനാല് ഈച്ച 

കളെ ഒഴിവാക്കാനും നോക്കണം. 

അണുജിവികളെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഓഷധങക്ങളാണു് ഫി൯ 

യില് (217), കാര്ബോളിക ആസിഡ്, ഡറേറാഠം എന്നിവ. 

രോഗിയുടെ മുറി, കിടപ്പുസാധനങ്ങാം, തുണി, പാത്രങ്ങാം 

എന്നിവയെല്ലാം ഇത്തരം അണുസംഹാരികഠം ന്ഥഗ്ഥ്ട) 

ഉപയോഗിച്ച കഴുകണം. 

മസ്മരി മുതലായ രോഗങ്ങഠം പിടിപെടുന്ന ആളുകളെ 

വേറെ താമസിപ്പ്റിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും വേണം. 

കോളറ, അതിസാരം എന്നിവ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളില് 

ക്കൂടി പരക്കുന്ന രോഗങ്ങളാണ്”. ഇത്തരം രോഗങ്ങഠം വന്നാല് 

രോഗിക്കു” നിരന്തരമായ ശുശ്രുഷ നത്കണം. 

പകര്ച്ചവ്യാധിയില് ശുശ്രൃഷഷ്ക്കു” വലിയ സ്ഥാനമുണ്ടു''. 

പലപ്പ്പോഴും രോഗം സുഖപ്പെടാത്തതു”, വേണ്ടവിധത്തില് ശുശ്ര 

ഷിയഷ്ക്ാത്തതുകൊണ്ടാണു". 

പകര്ച്ചവ്യാധികഠം വരാതെ തടയേണ്ടതു” ഏററവും ആ 

വശ്യമാണു”. കുട്ടിക്കാലത്തുതന്നെ “വാക്സിനേഷന്? നടത്തിക്കു 

ന്നതു” വസൃരിനിരോധനത്തിനാണു”. പരശുക്കുട്ടികഠംക്കു? ഒരു 

തരം വസ്ൂരിരോഗം പിടിപെടുന്നു. ഇതിനെ ഗോവസ്തരി എന്നു 

പറയും. കൃത്രിമമായി ഇങ്ങനെ ഗോവസ്തരി പിടിപ്പിച്ച പതു 

ക്കുട്ടികളില്നിന്നു” ശേഖരിച്ച “ലിംഫ്? (രസം) ആണു' വാക്സി 

നേഷന്കൊണ്ടു മനുഷ്യശരീരത്തിലേക്കെത്തിക്കുന്നതു". 

 രോഗങ്ങഠംക്കു? എതിരായി ശരീരത്തില് ചില പ്രതിവ്യ 

ഞ്ങഠം (൧൧൧1൦൪65) ശേഖരിക്കാന് മനുഷ്യനു കഴിവുണ്ടു”. ഒരി 

ക്കല് വസ്മ്രി പിടിച്ചു സുഖമായാല് അയാളടെ രക്തത്തില് 

വസ്തരിക്കു'' എതിരായ പ്രതിദ്വ്യങ്ങഠം ധാരാളമുണ്ടാവും. അ 



ഗ് 
1 ത്ന 

തിനാല്, സാധാരണയായി അയാഠക്കു” വമ്പൂരി വീണ്ടും 

ത ണ്ടാകുന്നില്പ. ഈ പ്രത്യേകതയ്മക് ““*രോഗനിരോധന ശക്തി? 

(൩സ്സസ) എന്നു പറയുന്നു. വാക്ലിനേഷന്െറ ഫലമായി 

വസ്മരിയെസംബന്ധിച്ചു, കുറച്ചു കാലത്തേക്കുള്ള ഇമ്മ്ൃൃണിററി 

സിദ്ധിക്കുന്നു. 

ഇഞ്ങനെ വേറെ പകരച്ചവ്യാധികാംക്കും വാക്സിനേഷന് 

നടത്താവണ്ടു”. രോഗത്തിനെതിരായ വസ്ത്ക്കളെ ശരീരത്തില് 

വിമ്മിച്ചു, കൃത്രിമമായ ഇമ്മ്ൃൃണിററി നേടുക, എന്ന തത്വപ്ര 

കാരമാണു' വാക്ണിനേഷന് നടത്തപ്പെടുന്നതു"'. 

പകര്ച്ചവ്യാധികഠംക്കെതിരായി മനുഷ്യന് ടത്തിയ സമ 

രത്തിനെറ ഫലമായി, മിക്ക പകരച്ചുവ്യാധികളെയും നിയ 

ന്രിക്കാനുള്ളു കഴിവു മനുഷ്യന് നേടിയിരിക്കുന്നു. 






